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Pròleg

Desideri Díez és una d’aquelles persones preocupades per la cultura i la
història del seu país. Nascut en un poble de Burgos, és hortenc d’adopció,
i ho és fins a tal punt que s’ha convertit en referent per a tot allò que estigui
relacionat amb la història del seu barri, d’Horta. En aquest sentit cal desta -
car l’estudi El que ha estat i és Horta i les seves monografies sobre l’escut
heràldic, les masies, els transports, l’ensenyament i la cultura popular a Hor -
 ta. Ara ens presenta aquest nou treball, en aquest cas sobre una entitat, la
Unió Esportiva d’Horta.

La Unió Esportiva d’Horta va ser creada l’any 1953 per un grup de veïns d’Horta
amb l’objectiu de promocionar la natació al seu barri. A poc a poc, l’entitat
va anar creixent, es va integrar en el teixit social i esportiu d’Horta fins con-
vertir-se en el que és avui: una de les entitats esportives més importants de
Barcelona que amb el seu treball, sobretot en el camp de l’esport de base, ha
dut el nom d’Horta i de la ciutat arreu d’Espanya i d’Europa.

En el seu text, Desideri Díez ens va explicant fil per randa tots els passos, to -
tes les vicissituds, tots els fracassos, encerts i èxits que ha anat forjant la Unió
Esportiva d’Horta durant aquests quaranta-dos anys de vida i que l’ha dut a
ser l’entitat que és avui. Aquesta monografia ens ajuda també a fer un recor -
regut històric per la vida social i esportiva del barri, ja atès que va més enllà
de la seva història i ens la situa en el seu entorn natural.

Dècada a dècada, el text de Desideri Díez ens permet anar resseguint el crei-
xement de l’entitat des d’aquell ja llunyà 26 de maig de 1953, quan un grup
de veïns d’Horta es reuniren, a les onze de la nit, a la seu del Centre Parro-
quial amb l’objectiu d’iniciar les passes que van desembocar en la fundació
del Club Natación Horta. L’impuls i el dinamisme de la nova entitat queda ben
patent, abans d’un any va passar a denominar-se Unió Esportiva d’Horta, atès
que calia obrir-se a d’altres activitats esportives.

La il·lusió i l’energia de la Unió Esportiva és en totes i cadascuna de les sec -
cions que funcionen en l’actualitat: la natació, el waterpolo, el frontó, el bàs -
quet, el patinatge, la gimnàstica...

No voldria acabar sense encoratjar la Unió Esportiva d’Horta a continuar la
feina amb la mateixa il·lusió i felicitar Desideri Díez per la valuosa contribu -
ció que ha fet amb aquest llibre a la recuperació de la història d’Horta.

Pasqual Maragall i Mira 
Alcalde de Barcelona
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Presentació

És prou conegut l’interès per la història local posat en evidència els darrers
anys amb la proliferació de treballs, monografies i trobades d’historiadors, 
dedicades exclusivament a aquest tema. El fet de compartir aquest interès ens
ha portat a investigar i publicar la història d’Horta.

En aquest conjunt de treballs sobre la història local hem volgut remarcar
algun aspecte de la cultura o de l’esport. És el cas de La Història de la Unió
Esportiva d’Horta que teniu a les mans. La història d’aquesta entitat esportiva i
social va més enllà de l’esport –que és importantíssim– i transmet també aquell
caliu humà i social que dóna a l’entitat el fet de treballar amb joves i en un marc
sòcio-cultural i històric definit. Horta és un barri ric en tota mena d’associa -
cions: culturals, de lleure, casals de joves, de la tercera edat, esportives...

Una de les entitats esportives més emblemàtiques del barri és la Unió 
Esportiva Horta. Coneguda arreu, es dedica intensament a l’esport de base i
de competició: natació, waterpolo, frontó, hoquei, bàsquet, patinatge, gimnàs -
tica, tennis taula... A més, és conscient del que representa a Horta i ho demos -
 tra col·laborant en activitats que es fan al barri.

Des dels inicis, l’entitat ha tingut una trajectòria coherent, al servei de l’es -
port, del barri i de la ciutat.

Ja el 1953, any de la fundació de l’entitat, el soci Felip Rebollo assisteix a una
reunió, el 23 d’abril, per a col·laborar en activitats culturals relacionades amb el
barri. Des d’aleshores aquesta col·laboració de la Unió Esportiva Horta ha estat
directa i activa com a membre de la Coordinadora d’Entitats del barri. Per això
l’Entitat va rebre el prestigiós Premi de Tardor d’Horta-Guinardó, l’any 1987.

Hem estructurat aquesta obra a manera de crònica que abraça des de la fun-
dació de l’entitat, l’any 1953, fins als nostres dies. Hi hem volgut intercalar la
història de les diferents seccions paral·lelament a les preocupacions de les jun-
tes directives. Així, cada any, cada dècada, podem valorar conjuntament l’evo -
lució esportiva i social de la UE Horta.

A l’hora de manifestar el meu agraïment, he de reconèixer que la llista de
persones de l’entitat que hauria de confegir és llarga.

Voldria, però, subrallar explícitament el meu agraïment a la gent de l’oficina
que han posat el material d’arxiu a la meva disposició... A ex-presidents i per-
sones que han tingut responsabilitats al club i que han donat suggeriments a
l’hora de redactar el llibre. A l’actual junta amb el seu president Sr. Josep M.
Soler. I, per damunt de tots, al Sr. Enric Julià perquè sense el seu suport i afany
d’empènyer no s’hauria tirat endavant aquest llibre.

Amb la història de la Unió Esportiva Horta, volem que els socis, simpatit-
zants i veïns d’Horta i de Barcelona tinguin un testimoni, el més fidel possible,
del que ha estat i és la UE Horta.

Desideri Díez





INTRODUCCIÓ HISTÒRICA D’HORTA





15

Dins la història del Districte d’Horta-Guinardó, hi ha una zona que destaca
per la seva importància: es tracta d’Horta, l’únic dels barris del Districte que
havia estat municipi independent. Aquest fet li dóna un caràcter històric espe -
cial. Cal tenir en compte, però, que en parlar d’Horta a nivell històric no s’està
parlant del barri actual, sinó que es fa referència a la Vall d’Horta, on es va 
desenvolupar el municipi d’aquest mateix nom.

L’antic municipi d’Horta, al nord de la ciutat de Barcelona, tenia al moment
de la seva annexió a la ciutat comtal, el primer de gener de 1904, un perímetre
molt ampli i limitava amb els municipis, també independents, de Sant Gervasi
de Cassoles (SW), Gràcia (S i SE), Sant Andreu de Palomar (E), ara agregats a
Barcelona, i amb els de Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès (N).

El territori és centrat per una àmplia vall, la vall d’Horta, i trencat a banda 
i banda d’aquesta per puigs i turons; al vessant septentrional hi ha els vessants 
de la serra de Collserola; des de Coll Serola (que dóna nom a la serra), a lle vant,
fins al turó de les Roquetes (305m), a ponent, passant pel turó de Sant Genis
(amb l’ermita de Sant Cebrià i Santa Justina), els turons de Magarola i de Vall-
daura (422m) i el Coll de la Ventosa; a l’altre vessant de la Vall, el turó de la
Creueta del Coll o d’en Falcó (249m), el turó del Carmel (267), separat pel Coll
de Font-rúbia (antic nom del santuari del Coll), el turó de la Rovira (261), amb
la font d’en Fargues, muntanyes que han rebut el nom de conjunt de la Muntanya
Pelada, i, més al NE, el turó de la Peira (133m) o de Montadellus, que forní les
pedres dels antics casals.

Les abundoses torrenteres van a parar a la riera dels Agudells o a la riera 
d’Horta, que, després de rebre els Torrents de Valldaura, de Duran i dels Agudells,
continua per terres de Sant Andreu de Palomar i fins a la mar.

L’antic terme d’Horta tingué inicialment dos centres de poblament, el de la pa-
rròquia de Sant Genis dels Agudells, situada als vessants de la serra de Collserola,
i la seva sufragània de Sant Joan d’Horta, al fons de la vall.

La primera referència a Horta és del 965, quan s’esmenta la vall d’Horta en
una donació de terres a l’església de Sant Miquel de Barcelona; des d’aleshores
el topònim apareix en una sèrie de documents i la riera d’Horta sovint apareix
com a límit de propietats. Entre les famílies poderoses que tingueren propietats
importants al terme, relacionades amb la noblesa militar i l’Església, hi ha la dels
Sunyer (fi del segle X i principi de l’XI) i la família Orta, que prengué ja el nom
del lloc, que apareix des del 1034 i que tingué també possessions a Santa Eulàlia
de Vilapicina.

La citació més remota de la parròquia de Sant Joan d’Horta és del 1095, en
una escriptura que la situa prop de Finestrelles, però potser desaparegué en la
ràtzia dels almoràvits (1115) i tradicionalment s’ha considerat fundador de la pa-
rròquia Guillem d’Orta (documentat en 1161-1215), que féu construir en les seves
terres una església dedicada a Sant Joan i una torre de defensa. La família Orta
exercí el patronat sobre l’església, que el 1260 esdevingué sufragània de Sant
Genis dels Agudells (s’emancipà el 1835 i adquirí la supremacia sobre l’antiga
matriu el 1867).



Des del segle XIV, el peu de la serra de Collserola atragué l’atenció de merca-
ders i nobles barcelonins, que bastiren cases amb jardins per a esbarjo (palaus
de Valldaura i Bellesguard, als termes veïns). La reina Violant de Bar promogué,
vers 1393, l’erecció del monestir de la Vall d’Hebron, de jerònims, que amplià
amb un claustre i noves cel·les la reina Maria de Castella, que hi residí tempo-
rades. Fidels i magnats de Barcelona hi sojornaven per Nadal o Setmana Santa
i el monestir gaudí d una creixent influència política i territorial que arribà, al
llarg dels segles XV-XVII, a tot el terme; decadent a partir del XVII, sofrí saqueig
durant la Guerra del Francès i, exclaustrat durant el Trienni Liberal, ho fou de-
finitivament el 1835, any en què fou cremat i destruït.

Altres famílies importants s’hi establiren des del segle XIV: com els Vallseca,
els Desvalls...
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Esglèsia vella d’Horta. 1903



Després del decret de Nova Planta foren regulats els nous municipis de l’ad-
ministració borbònica i el d’Horta restà sotmès al municipi de Sant Genis.

El segle XVIII representà una recuperació econòmica general al país que in-
cidí especialment a Barcelona i als pobles de la rodalia.

Horta tenia dins el seu terme municipal un ampli poblament dispers entre
camps i vinyes i les masies feien costat a les cases de nobles i fabricants. Entre
les activitats econòmiques, a part les tradicionals agro-pecuàries, que donaren
una nova vitalitat al barri, la més característica fou la de les bugaderes, les
dones que es dedicaven a rentar la roba de la gent de Barcelona.

Horta no fou mai un poble industrial, sinó agrícola. Avui l’economia de la
població gira al voltant del petit botiguer, professions liberals, administratius, 
directius i tècnics i, sobretot, constitueix un barri dormitori de tipus semiresi-
dencial.
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En relació amb els camins i els mitjans de comunicació que posseeix la po-
blació, el camí antic de Barcelona a Horta naixia al Portal Nou, vora la carre-
tera de França. Des del 1833, un tramvia de vapor unia Horta amb la Sagrera
i tenia correspondència amb el de Sant Andreu, que anava a Barcelona.

Actualment l’empresa Casas comunica Horta amb tota la Vall d’Hebron i
Sant Gervasi, i els autobusos 19, 45 i 71 ho fan amb el centre de la ciutat.

El nucli urbà de la població d’Horta es formà a partir del segle XVI a l’en-
torn de la Plaça Major, avui de Santes Creus; el moment de l’expansió que co-
rrespon a la segona meitat del segle XIX, quan aconseguí la independència
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Antic Ajuntament d’Horta



municipal, i augmentà amb les colònies d’estiueig i la construcció de noves to-
rres a partir de l’epidèmia de febre groga del 1870, que convertiren la població
en un nucli residencial de la petita burgesia barcelonina que arriba a Horta
entre finals del XIX i principis del XX.

El segle XX s’inicia a Horta amb la promulgació del reial decret d’annexió a
Barcelona, l’any 1903, que passà a ser efectiu a partir de l’u de gener de 1904.
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Horta, però, va ser fins a mitjan segle XX, un barri tranquil i allunyat dels
esdeveniments i transformacions de la ciutat. A partir dels anys seixanta i ja
plenament en els noranta Horta sofria una gran transformació, sense perdre,
però el seu aire popular.

L’església parroquial de Sant Joan d’Horta tingué el primitiu emplaçament
al costat de Can Cortada. El 1905 el Cardenal Casañas beneí la col·locació de
la primera pedra de la nova Església al comenáment del carrer de Campoamor,
que s’inaugurà en part l’any 1911 i s’acabà el 1917.

A part de les torres modernistes que encara es conserven, tenen un gran in-
terès les antigues masies, algunes de pagès i altres de nobles i benestants: can
Cortada, al final del carrer Campoamor; can Querol, al passeig de Maragall;
can Fargas, al carrer de Frederic Rahola; can Mariner, al carrer d’Horta; can
Carabassa, can Travi Vell, can Travi Nou..
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Els Jardins del Laberint –magnífic museu a l’aire lliure– formen un nota ble
conjunt darrera del Velòdrom. Els jardins foren creats a partir de 1793 per 
Joan A. Desvalls i d’Ardena, seguint els plans de l’enginyer italià Domenico 
Baggutti.

També prop de les Llars Mundet hi ha el Palau de les Heures, residència se -
nyorial, amb quatre torres rodones coronades per pics cònics.

És notable també la Torre de la Granja Vella, que havia estat del monestir
dels Jerònims i que després de la desamortització passà al banquer Lluís Martí
i Codolar, que hi establí una granja agrícola, jardins, parcs i un zoològic (nucli
inicial del Zoo de Barcelona).

Entre les entitats de tipus cultural i esportiu que han centrat la vida al barri,
esmentem: l’Ateneu Cultural Hortenc, el Centre Parroquial, el Foment Hortenc,
l’Associació de Veïns, la Coordinadora d’Horta, el Club de Tennis Horta, la Unió
At. Horta, la Unió Esportiva Horta, el Club Ciclista Horta, grups de petanca, la
casa de cultura Matas i Ramis, la revista Hortavui, etc. I entre els centres assis-
tencials que depassen completament l’àmbit del barri: les Llars Mundet, la Fun-
dació Alba, la Residència...

En el camp de l’ensenyament, Horta té una bona tradició que arrenca de la
tasca d’un mestre prestigiós, Francesc Comerma i Bachs, mestre al Comú i
autor de llibres pedagògics, i de la labor d’algunes escoles laiques, com l’Escola
de la Cooperativa La Vanguardia Obrera. Ja en el segle XX, a Horta sorgeixen
escoles confessionals de reconegut prestigi al barri, com les Dominiques, La
Salle, els Salesians, la Sagrada Família, les Franceses, i d’altres com l’acadèmia
Homar, ja desapareguda, l’acadèmia Montserrat o les escoles públiques Mare
Nostrum, Heura, Arrel, Graziel·la...

Entre les personalitats de la vida artística i cultural vinculades a Horta cal
destacar: Charles Collet, Josep Pinós, Xavier Valls. Les il·lustradores Carme
Solé i Roser Capdevila i en teatre, Josep Montanyès, Lluís Homar, etc.

Horta, des del 18 de gener de 1984, forma amb el Guinardó el Districte 7è,
amb una superfície de 1.192 hectàrees. Horta-Guinardó és el tercer districte
més extens de Barcelona, després de Sants-Montjuïc i Sarrià-Sant Gervasi.

El total d’habitants que resideixen a Horta-Guinardó és de 192.022, repartits
en 11 barris: la Clota, la Font d’en Fargues, Sant Genis dels Agudells, Montbau,
la Vall d’Hebron, el Guinardó, el Baix Guinardó, can Baró, el Carmel, la Teixo-
nera i Horta.

El territori que avui ocupa el districte d’Horta-Guinardó s’ha integrat tarda-
nament en l’espai barceloní. És a partir dels anys 60 que l’espai d’Horta-Gui-
nardó comença a urbanitzar-se en la seva major part.

L’estructura econòmica del districte es basa, fonamentalment, en els serveis
de consum, concretament en el comerç minorista i altres serveis al consumidor.

21



Horta superpoblada. Any 1991

Seu del Districte d’Horta. Guinardó



Horta i l’esport

L’activitat esportiva a Horta comença pràcticament amb l’afluència d’estiue-
jants barcelonins que s’inicia a finals dels segle XIX, tot i que podem ressenyar
alguna activitat anterior com el tir al blanc, el joc de pilota... Al llarg del segle
XX van sorgint entitats, clubs, associacions esportives, a les quals s’ofereix l’ac-
tivitat esportiva de les escoles i la transformació d’una bona àrea d’esport amb
motiu dels Jocs Olímpics.

Dins l’esport escolar, el barri d’Horta compta amb centres escolars on l’es-
port es pot practicar sense gaires dificultats. Escoles com la Sagrada Família,
Salesians, La Salle, Mare Nostrum, Scala Dei, Carmelites, Pau Casals, Font d’en
Fargues... són una bona mostra del que diem, i no solament ens referim a l’es-
pai físic, que és òptim, sinó al gran nombre de nens, nenes i joves que hi prac-
tiquen diàriament algun esport.

Quant a l’esport de lleure, Horta pot estar satisfeta perquè aquest tipus 
d’esport es pot practicar a moltes entitats del barrí tant culturals com esporti -
ves i, a més, cal tenir present els bonics i amples espais que envolten Horta: el
Turó de la Peira, espais olímpics, Collserola...

Quant a l’esport de competició, Horta també compta amb bones instal·la-
cions. La Unió Atlètica que utilitza el Camp Municipal d’Esports, amb l’equip
a 3a divisió i amb molts equips juvenils i infantils, i la Unió Esportiva Horta,
que ocupa el Complex Municipal.

Però, a més, hi ha altres espais on poder practicar tot tipus d’esport: el ten-
nis, la gimnàstica, el ciclisme, el futbol-sala, amb entitats com el Club de Tennis
Horta, la Unió Esportiva Horta, el Club Ciclista Horta, el Club de Petanca Vall-
daura, el Club Petanca del carrer de Coïmbra, la Unió Excursionista de Cata-
lunya d’Horta.

A Horta, per tant, no hi manquen oportunitats molt diverses per a la pràctica
de l’esport.

23





LA UNIÓ ESPORTIVA D’HORTA





DÈCADA DELS CINQUANTA





La dècada dels cinquanta

Al final dels anys 40 i l’inici dels 50, Horta i els seus voltants iniciava una
expansió urbanística com a fruit de la immigració que havia començat a Cata-
lunya els anys cinquanta.

Horta, però, donada la seva situació geogràfica, al nord de la ciutat i endin-
sada dins una vall, sense gaires comunicacions ni grans activitats industrials,
manté un aire rural, amb un urbanisme que, en part, encara es manté del pas-
sat, amb moltes finques que envoltaven algunes cases d’estiueig de gent de Bar-
celona que ja s’havien afincat a Horta.

Una d’aquestes finques va ser la de la família Matas i Ramis, –família cone-
guda i estimada a Horta per la seva generositat amb la donació de la casa, avui
centre Cívic Matas i Ramis, del c. Feliu i Codina, 20– on aniria a parar la zona
esportiva d’Horta, just al costat de la UA Horta, que ja funcionava des de l’any
1922, a tocar de la riera de can Mariner.

A la dècada dels cinquanta podem apreciar petits símptomes de recuperació
cultural, una recuperació que es produeix dins dels paràmetres del moment
històric.

Doncs bé, dins d’aquests petits senyals de recuperació cultural cal assenyalar
l’esport. I més concretamenbt la natació.
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Terrenys de la futura zona esportiva d’Horta, 1920. Finca de la família Matas-Ramis on es construiria 
les installacions de la UE Horta



Del 1950 al 1957, el president de la Federació Catalana de Natació és en
Francesc Draper i Molins, que amb un bon equip, anirà impulsant la creació
de piscines arreu del país.

Fundació del “Club Natación Horta”

La natació va arribar a Horta tardanament, si ho comparem amb altres es-
ports com el tennis (1912) o el futbol (1922). La primera competició oficial de
natació als Països Catalans fou el campionat d’Espanya organitzat a Barcelona
el 1907 per iniciativa de Bernat Picornell, que aquell any fundà el CN Barce-
lona. El 1913 neix el CN Atlètic i el 1916 el CN Sabadell. La Federació Catalana
de Natació fou fundada el 25 de febrer de 1921.

La primera reunió per constituir la nova entitat es féu al Centre Parroquial
el dia 26 de maig de 1953. A les 23 hores s’iniciava l’activitat del que en principi
es dirà “Club Natación Horta”. Naixia amb la finalitat “única y primordial de
dar mayor desarrollo al deporte en su más pura esencia y brillantez al barrio,
tan deficiente en aquellos momentos, la oportunidad de conocer y practicar las
variadas modalidades del deporte que nos dan en nuestros días”.

L’acta de la sessió de fundació de l’entitat és molt important, perquè els
acords que s’hi aprovaren van ser els fonaments de la nova entitat esportiva.

El primer dels acords fou redactar l’acta fundacional amb data de l’u de juny
de 1953.

La nova entitat naixia, en principi, amb la finalitat de tirar endavant la pràc-
tica i l’ensenyança de la natació.

Més encara, en aquesta primera assemblea, i gràcies a la gran empenta i en-
tusiasme del Sr. Ramon Reynés, s’iniciava a Horta una gran aventura que aviat
s’aniria engrandint amb l’inici d’altres esports, aglutinant cada vegada més
gent, més treball, més activitats i il·lusions.

El Club tenia la seu social al carrer Feliu i Codina 7-9, al Centre Parroquial,
i pagava 500 ptes anuals de lloguer.

La Comissió constituïda tenia poder per organitzar i redactar els estatuts 
i el reglament de la nova entitat, i aviat ho va fer, amb la finalitat d’anar lligant
el teixit social i humà.

El dret d’inscripció al club era de 25 ptes i les quotes eren aquestes: fins a
15 anys, 10 ptes; més grans de 15 anys, 15 ptes. Entrada al públic, els dies la-
bora-bles, 4 ptes; diumenges i festius, 6 ptes; infantils, 3 ptes.

La nova entitat aviat s’afilia a la Federació Catalana de Natació i a la Fede-
ración Española de Natación.
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Reproducció de l’Acta Fundacional



President Don José Beín Gosalves
Vice-president Don Ramón Reynés Jalencas
Secretari Don Francisco Martí Blay  
Vice-secretari Don Rosendo Borràs Núñez 
Tresorer Don Arturo Escudero Esterri 
Comptador Don Francisco Vendrell Ollé 
Vocals Don José Capella Vila 

Don José Borrell Dalmau 
Don José Estruch Piera 
Don Enrique Treig Nomen 
Don Francisco Ginés Casari
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Primera Junta Directiva i fundadora de la UE Horta. 1953



Ramon Reynés Jalencas

Hem parlat de la Comissió que va donar el primer impuls del club; però cal
parlar en particular de Ramon Reynés Jalencas, que fou capdavanter d’aquesta
iniciativa. Tota la vida es va sentir orgullós de la seva piscina, i així m’ho havia
manifestat una i altra vegada quan ens trobàvem a la plaça Eivissa i em feia
els comentaris habituals plens de records. Va comptar, des del primer moment,
amb un altre entusiasta: el Sr. Josep Capella Vila.

Ramon Reynés fou el pioner de la natació a Horta i l’home que va saber il·lu-
sionar tot un equip de persones per als inicis del Club. Precisament sobre els
inicis de la UE Horta ens parla de manera emotiva en una entrevista:

“Siendo Presidente de la Federación Catalana de Natación el Sr. Drapé,
fui requerido por éste, porque estaba buscando una persona residente
en Horta y que fuera amante de la natación. Dado que yo había sido
campeón en este deporte y era vecino del barrio, fuí citado en la Fede-
ración (por aquel entonces en la Rda Universidad n° 17) y me comuni-
caron que estaban construyendo una piscina en Horta y que, siendo yo
un practicante y enamorado de la natación, consideraban que era la per-
sona más idónea para formar una Comisión que se encar gara de fundar
el club de Natación.
Lo primero que hice fue ponerme en contacto con el Sr. Capella, porque
era un gran aficionado a la natación, socio del CN Barcelona desde antes
del 1953. Le puse al corriente de las razones que me había dado el Sr.
Drapé y enseguida nos pusimos a trabajar. 
El primer contacto que se llevó a término fue con el Sr. Colomé, Presi-
dente de la UA d’Horta, el club de fútbol del barrio. La petición se realizó
en un viaje en taxi, regresando de la Federación Catalana de Fútbol, en
presencia del Sr. Antoni Prats y del Sr. Huguet. Sin embargo, la idea no
fue bien acogida, ya que no podían embarcarse con más gastos.
De acuerdo con el Sr. Capella y visto el fracaso de este primer intento,
decidimos mandar una carta citando a un representante de todas las en-
titades de Horta. La aceptación fue casi unánime, pues salvo el club de
fútbol, todas las entidades mandaron un representante amante o intere-
sado en la natación o en lo que el proyecto podía significar para el barrio.
De esta reunión nació el CN Horta”.
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Els senyals d’identitat del Club

No havia passat un mes des de la fundació del Club Natació, quan, en una
segona assemblea celebrada el 3 de juny, es decideix que els colors del club
seran “el azul eléctrico y el blanco”. El blau de l’aigua del club de natació i el
blanc que ja portava el club veí, la Unió Atlètica Horta, des de 1922. Cal desta-
car que des de la fundació de la UE Horta, hi ha la voluntat, amb el suport de
l’Ajuntament, d’unir els dos clubs: el de natació i el de futbol, amb una junta
comuna. Si bé la unió no va ser possible, sí que ho fou la col·laboració, que, en
el cas del bàsquet, va donar fruits importants.
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Els dos primers nedadors del CN Horta que fan la travessia del port de Barcelona l’any 1953 i el seu
entrenador i impulsor de la natació a Horta Sr. Ramon Reynés.



L’escut

Uns dies més tard, el 17 de juny, la junta aprovava la realització d’un concurs
de propostes per elegir l’escut. En la proposta adoptada, les quatre barres sos-
tenen la torre dels Senyors d’Horta.

Els esbossos per a l’escut van anar a càrrec dels Srs. Reynés i Vilardell. Re-
alitzà els clixés de l’escut de la UE Horta la casa Llobet.

El reglament interior

El dia 6 de juliol de 1953 s’aprova el Reglament interior del club. L’articulat
del reglament fa de la disciplina un concepte bàsic dins i fora del recinte i re-
flecteix així la jerarquia de valors de l’època.
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L’escut del club



La bandera del club

Un any després de la fundació del club, el mes de maig de 1954, es fa la con-
fecció de la bandera del Club.

La bandera va ser una donació de Francesc Puig i Caballé, germà del presi-
dent. Va ser beneïda el dia 27 de juny, festa del Corpus, a les 13.30 hores, a l’Es-
glésia Parroquial de Sant Joan d’Horta, amb l’assistència de la Junta directiva.
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Inauguracions de la piscina

En reunió de junta del 22 de juliol de 1953 es nomena Josep Duran Fainé
nou vocal, en substitució de Francesc Ginés Casari, a qui s’encarrega de co-
mençar els preparatius per a la inauguració oficial de la piscina.

La bandera del club. 1924



La inauguració oficial de la piscina es féu en un acte brillant el dia de sant
Jaume, 25 de juliol de 1953. Hi assistí, com a representat de l’alcalde, el tinent
d’alcalde Alfredo Casanova. Hi assistiren també el tinent d’alcalde Carlos Pena
Cardenal, el tinent d’alcalde del districte Sr. Compte Pi, el contractista, Sr.
Closa, l’arquitecte de l’Ajuntament, Sr. Raventós; el president de la Federació
Catalana de Futbol Sr. Augusto Arañó, el Sr. Lavilla, com a representant del
president de la Federació Catalana de Natació, Sr. Drapé, representants del go-
vernador civil de la Comandància de marina i de les entitats del barri.

Entre els actes programats destaquen les proves de natació a càrrec del club
Natació Barcelona, amb un ballet aquàtic. A continuacció, amb la inauguració
oficial, començava el seu camí el que arribaria a ser un gran club de Barcelona.
Fou el 25 de juliol de 1953.

El patrimoni del club consistia només en una piscina descoberta de 25m.
Uns anys després s’ampliava amb un frontis, una pista polisportiva i un camp
de bàsquet de terra.

El dia 5 d’agost queda aprovada la data d’inauguració de la piscina del club
per als socis: el diumenge dia 9 d’agost de 1953. Amb aquest acte, superats ja
els tràmits protocolaris, les intal·lacions començaren realment la seva activitat
regular al servei dels socis.

La Comissió Esportiva provisional estava eufòrica. La inauguració oficial de
la piscina amb les autoritats havia anat molt bé. El mateix podríem dir del dia
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Piscina de la UE Horta. 1953



de la inauguració de la piscina per al soci. Calia ara oferir la piscina al barri 
d’Horta, cosa que es féu amb tota la solemnitat el mes de setembre, per la Festa
Major.

El dia 2 d’agost de 1953 es concreta l’organització i el material que calia
comprar per a la festa d’inauguració-presentació de la piscina al barri: un mi-
rall, 500 insígnies del club i 50 medalles d’obsequi per als participants al festi-
val. Hi hagué també 3 copes per als tres primers. Es comprà també el rellotge
de paret per a la piscina.
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Els primers responsables del Club

En l’acta del dia 12 d’agost de 1953 podem constatar les primeres persones
que varen començar a treballar per posar els fonaments de la nova entitat.

“Se acuerda que los martes y viernes sean dedicados al público en gene-
ral a razón de 4 ptas.
Se nombra al Sr. Treig encargado del taquillaje y demás obligaciones que
trae dicho cargo.

Festa d’inauguració de la piscina. 1953



Se nombra a los Srs. Reynés y Borras, encargados de la propaganda. 
Se nombra encargados del material a los Srs. Roldan y Borrell. 
Se nombra entrenador intantil a D. José Duran. 
Se nombra entrenador de cadetes y júniors a D. Ramon Reynés. 
Se nombra encargados de la elaboración del boletín e historial del Club,
a los Srs. Vendrell y Escudero.
Se nombra encargados de las obras al Sr. Beín, conjuntamente con el 
Sr. Roldan
Se nombra para la comisión deportiva a los Srs: Reynés, Martí, Borras
y Duran.
Se nombra jefe de personal a D. José Borrell
Se acepta como empleado del club y se nombra encargado personal a
D. Salvador Elias, asignándole la cantidad de 200 ptas semanales. 
Se nombra empleado (temporal) al Sr. Torras, asignándole el jornal dia-
rio de 18 ptas.
Se nombra a la Sra. de Grau, encargada de vestuario, sección femeni-
na, asignándole 15 ptas diarias.

Consolidació del Club amb Josep M. Puig i Caballé

El mes de gener de 1954, el Club rebia una nova empenta amb l’elecció de
la Segona Comissió organitzadora, elegida el 19 de gener de 1954, en la qual
trobem un home amb empenta i visió de futur que va donar al Club una forta
embranzida, en Josep M. Puig Caballé.

Segona Comissió Organitzadora

A la sessió del 19 de gener de 1954 és elegida la Segona Comissió, que donà
una nova empenta al club.

President Josep M. Puig Caballé 
Vice-president Ramon Reynés Jalencas 
Secretari Francesc Martí Bley 
Vice-secretari Rossend Borràs Núñez 
Tresorer Enric Treig Nomen 
Comptador Eudaldo Casanovas Moragas 
Vocals Josep Capella 

Josep Borrell 
Manuel Roldan 
Arturo Escudero 
Josep Escobar
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Aquesta Segona Comissió Organitzadora és importantíssima per a la conso-
lidació i l’expansió del Club, conscients que el millor camí per a aconseguir-ho
és engrandir el potencial humà.

I, així, amb totes les dificultats materials i humanes que es vulgui, es co-
mença a caminar, a posar els fonaments de noves seccions esportives: natació
i waterpolo, frontó, handbol, hoquei, patinatge i bàsquet... El Club, des d’ales-
hores, no ha deixat mai de complir una doble missió, esportiva i social, al vol-
tant de l’esport amateur.

Primers estatuts del Club

En la sessió del dia 19 de març de 1954 el president Sr. Puig presenta una
còpia dels estatuts i reglaments de l’entitat, que rep el nom de “Unión Deportiva
de Horta”. Uns dies després, el 25 de març de 1954 el president comunica l’a-
provació dels estatuts i reglaments de la” Unión Deportiva Horta”. És la pri-
mera junta de la nova entitat, que havia canviat de nom a instància del regidor
d’esports de l’Ajuntament de Barcelona, Sr. Pena Cardenal, perquè ja el 1954 el
“Club Natación Horta” era més que la natació i el club s’havia d’obrir a la juven-
tut del barri i de la ciutat.

Primera Junta Directiva de la UE Horta

En assemblea del dia 29 d’abril de 1954, s’elegia la primera junta directiva
de la UE Horta.

La nova junta començava posant-se una nova fita, l’ampliació de l’entitat.
Per això nomenà els primers responsables de cada una de les noves seccions,
que ja han donat els primers passos o que ho faran aviat.

La constitució de la Primera Junta directiva de la Unió Esportiva Horta era
aquesta:

President Josep M. Puig Caballé
Vice-president Guillem Pons Cardona
Secretari Cipriano Riera Duch
Vice-secretari Jordi Vilardell Gomis
Tresorer Enric Treig Nomen
Comptador José Sánchez Miranda
Vocals Josep Capella Vila

Eugeni Vilalta Artal
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Ernest Poal Lengial 
Sebastià Oliva Canals

Comissió de Natació Josep Capella Vila 
Comissió de Natació Escolar Josep Capella Vila 
Secció d’Hoquei Guillem Pons Cardona 
Secció Butlletí i Propaganda Eugeni Vilalta Artal 
Secció d’Escacs Eugeni Vilalta Artal 
Secció de Bàsquet Jordi Vilardell Gomis 
Secció d’Handbol José Sánchez Miranda 
Secció de Frontó a mà José M. González Torres 
Secció de Frontó a pala Sebastià Oliva Canals
Secció de Desplaçaments i
Excursions Enric Treig Nomen
Cursets infantils Ed. Física
i Esport Sebastià Oliva Canals 
Secció de festes Ernest Poal Lengial
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El Sr. Josep M. Puig Caballé rep una placa com a president honorífic de la UE Horta. 1961



La Secció de Natació i de Waterpolo

La natació i el waterpolo, des de la fundació del club, han anat juntes. El
que passa, és que el waterpolo comportava unes despeses que el club, i la UE
Horta no era l’únic, no podia pagar. Però si el club havia iniciat la seva activitat
amb la piscina, com un club de natació des del mateix 1953, la natació i el wa-
terpolo esdevindran protagonistes excepcionals de la UE Horta, tant que, un
any després, la seva activitat i prestigi sortirà fora de l’àmbit d’Horta, malgrat
les grans dificultats pera a l’entrenament, pel temps limitat de disponibilitat de
la piscina, que solament es podia usar l’època d’estiu.

Campionats de Catalunya femenins i de veterans

L’1 de juny de 1954 la FCN comunica al club que li ha estat concedida l’or-
ganització dels Campionats de Catalunya Femenins i de Veterans, a celebrar
els dies 26 i 27 de juny. La jornada del dia 27, però, va haver de traslladar-se al
dia 29, car el dia 27 se celebrava la Processó del Corpus que a l’Horta d’alesho-
res era molt popular i d’assistència obligada per a totes les entitats, que hi por-
taven els seus estendards.

Es comencen a fer els preparatius. És una primera fita important per al jove
club. La firma “Martini i Rossi” donà al club 10 medalles per al segon i 3r clas-
sificats. El club en comprà 50 més. L’Ajuntament cedeix la tribuna, i el club en-
carrega 500 cadires al Sr. Gay per valor d’1,40 ptes la unitat. La notícia de la
celebració dels campionats de Catalunya a Horta s’anuncia fins i tot per Radio
Nacional de España.

També la premsa en parlà el dijous 22 de juny de 1954: “Se tiene que desta-
car con simpatía el esfuerzo y entusiasmo de la UD Horta en la organización
de los Campeonatos de Cataluña de Natación de las categorías femenina y de
veteranos. Serán éstas las primeras pruebas oficiales que se celebrarán en el
barrio de Horta”.

Primera sortida del waterpolo

Malgrat totes les dificultats del primer any, el 1954, el waterpolo fa la pri-
mera sortida en la participació al Primer Torneig organitzat pel CN Arenys. Va
guanyar el waterpolo d’Horta per 15 a 14. El desplaçament va costar 313 ptes.
Era el mes de juliol de 1954.

Gràcies a aquest èxit, el club comprà, el 3 d’agost, 3 cronògrafs per a la nata-
ció, que serviren també per al waterpolo.
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La loteria

La loteria fou un ajut necessari per al manteniment de l’entitat.
El Nadal de 1954 el club compra loteria per primera vegada, exactament

4.000 ptes per a repartir entre els socis i simpatitzants, segurament com a pre-
ludi de la sort que portaria a socis i simpatitzants del club l’any 1992.
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Loteria 1962

Paco Carmona, al bar de la UE,
demostra la seva alegria davant
la premsa. Desembre, any 1992

Loteria 1956



Primers Campionats Socials

El primer any el club encara no comptava amb un espai social. Les begudes
calia treure-les de les neveres. Per això els Primers Actes socials es van haver
de celebrar fora de la piscina, en algun local del barri.

Per la Festa Major de 1954, es van haver de celebrar els Primers Campionats
Socials al local del Foment Hortenc. Hi ha ball i també cinema, i són l’antece-
dent de les festes socials que l’Entitat anirà celebrant cada any pels volts de
Nadal.

El mateix dia, el 25 de setembre, se celebra un festival de natació amb els
clubs CN Atlètic, CD Mediterráneo i UE Horta.

El club, que encara rebia el nom de “Parque Municipal de Deportes”, va am-
pliant les activitats: a la natació, al waterpolo, al frontó, cal afegir-hi ara la gim-
nàstica, i comencen els cursets de natació per als infants del barri i el concurs
de l’atleta complert en tota classe d’esport.
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Campionats Socials de natació. 1954



LA UE D’HORTA CREIX





La UE d’Horta creix

El mes de juny s’amplia la Comissió Esportiva amb els Srs. Duran, Capella,
Moya, Vilardell, Reynés i Escolà, es tractava de donar una major projecció a la
jove entitat. És per això que s’hi incorporen noms nous, amb experiència i amb
empenta, arrelats a l’entitat i al barri.

El 30 de juny el club rep la primera visita d’una personalitat que arribaria a
fer història en el món de l’esport, és el Sr. Samaranch, aleshores tinent d’alcalde
d’esports de l’Ajuntament de Barcelona. El Sr. Samaranch proposa que l’entitat
es faci càrrec de l’hoquei i del frontó, “secció que des dels seus inicis té una
gran activitat, des de les 9 del matí fins les 2 de la tarda”.

La Secció de Frontó

El frontó, que havia estat construït l’any 1954, comença el seu camí. Ja el
primer any, 1955, es diu: “El frontó és la major activitat de les nostres instal·la-
cions”. El mateix any 1955 es fèu el primer campionat social de pilota a mà per
parelles i dos anys més tard la UE Horta inscriu dos equips d’aquesta especia-
litat en els Campionats de Catalunya.
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La constitució de la primera junta de la secció de frontó, que va donar un
gran impuls a l’activitat, era aquesta:

President Josep Capella Vila 
Vice-president Ramon Reynés Jalencas 
Vocals Eugeni Vilalta Artal 

Ciprià Riera Duch 
Jordi Vilardell Gomis

Aquesta secció fou creada per acord de la Junta Directiva, el 13 de novem -
bre de 1955.
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Equip de primers afeccionats al frontó: Pablo, Gallorte, Oliva, Mario, Puig, Caballé, Segura, Carlos,
Mauri, Gómez, Diego i Pedrito. No figuren a la foto els jugadors Marcial, Vilardell i Renom

La Secció d’Hoquei Patins

En 1928 naixia la primera Federació Catalana d’Hoquei sota la presidència
d’un dels germans Pironti, germans protagonistes en l’expansió de l’hoquei.

Un any després, aquest esport es començava a practicar al barri, car havia
nascut a Horta, l’any 1929, dins les activitats esportives de la Unió Atlètica



Horta. Neix de bell nou dins la nova entitat de la UE Horta durant la Festa
Major, l’11 de setembre de 1955.

Des dels primers passos l’Horta d’hoquei entra a formar part dels equips d’è-
lit, juntament amb el Tortosa, el Lleida, el Voltregà, el Manresa, el Calafell, el
Sant Ignasi...

Els actes programats amb motiu de la inauguració foren aquests:
Partit entre dues seleccions: la UE Horta a base de jugadors procedents dels

clubs Creu Roja i Espanyol. L’equip que va iniciar la inauguració, és a dir, el
primer equip fou format per: Mayoral, Mundet, Matute, Antoni Puig, Francesc
Puig, Albarich, Alodes... Van començar a jugar a la Tercera categoria Regional
Grup A.
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Un dels primers equips d’hoquei patins de la UE Horta.
Sr. Molina (entrenador), A. Puig, Mundet, F. Puig, Garcia (masagista), Matute, Mayoral, Estopa

L’equip debutà el mes de novembre en el campionat de Catalunya de 3a cate-
goria regional grup A. L’Horta formà l’equip més jove. A final de temporada 
l’Horta aconsegueix l’ascens a la 2a categoria per a la temporada 1956-57.



La Junta directiva que va dur els primers passos de la secció fou aquesta:

President Guillem Pons Cardona
Assessor tècnic Joan Molina Hebig
Vocal Robert Vallribera Vila
Vocal delegat Ramon Puig
Entrenador Joan Molina
Ajudant Luis García
Delegat Robert Vallribera Vila
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Continuïtat de la junta directiva de la UE Horta

El desembre de 1955 es posen les bases per al treball de tres anys més amb
l’elecció d’un nova junta de continuïtat amb el president Josep M. Puig, alhora
que s’elegeixen els presidents de les seccions.

Primera Junta Directiva de la Secció d’Hoquei. 1955



La junta és aquesta:

President Josep M. Puig Caballé 
Vice-president Guillem Pons Cardona 
Tresorer Enric Treig Nomén 
Comptador Albert Escudero Fortó 
Secretari Cipriano Riera Duch 
Vice-secretari Jordi Vilardell Gomis 
Vocals Ramon Reynés Jalencas

Josep Capella Vila  
Arturo Escudero Esterri 
Lluís Cruells Ramos 
Eugeni Vilalta Artal

A la mateixa sessió del mes de desembre, es donava un gran impuls a l’entitat
amb l’elecció dels presidents i components de les seccions que ja funcionaven
però que necessitaven o desitjaven prendre nova volada.

Secció de Natació

President Ramon Reynés Jalencas 
Vice-president Josep Capella Vila  
Entrenador Francesc Pros  
Vocals Ciprià Riera Duch

Lluís Cruells Ramos 
Eugeni Vilalta Artal

Secció d’Hoquei

President Guillem Pons Cardona 
Assessor tècnic Joan Molina Helgib 
Delegats Robert Vallribera Vila 

Ramon Puig Solà

Secció de Frontó

President Josep Capella Vila 
Vice-president Ramon Reynés Jalencas 
Vocals Eugeni Vilalta Artal 

Jordi Vilardell Gomis
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Secció de bàsquet

President Jordi Vilardell Gomis

Secció de cursets infantils

President Lluís Cruells Ramos 
Vocals Eugeni Moya Gracia

Josep Sánchez Miranda 
Josep Magrià Mané

Secció de Butlletí i Propaganda

President Eugeni Vilalta Artal 
Vice-president Josep Capella Vila 
Vocals Ramon Reynés Jalencas 

Joan Morros Serinà

Secció de Desplaçaments i d’Excursions

President Enric Treig Nomén

El butlletí

El mes d’abril de 1954 es crea la secció de “Boletín i Propaganda”, amb la
“conveniència de propagar i divulgar les activitats del Club entre els seus asso-
ciats i simpatitzants, i amb el desig de fer-los partícips de la vida de l’Entitat”.

El mes de desembre de l’any 1955 es publica el número 1 del butlletí. Neix
amb “la missió de familiaritzar més els socis amb les moltes activitats que ac-
tualment es desenvolupen a la nostra Entitat”: piscina, bàsquet, frontó, hoquei
i cultura física.

El butlletí surt mensualment amb 8 pàgines que aniran creixent substan-
cialment en els últims números, a finals dels seixanta.
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Aquesta 1a època durà fins a la temporada 1959-60. És, per tant, una font im-
portantíssima d’informació bàsica sobre els primers anys de vida de l’entitat.
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La Secció de Bàsquet

Els inicis

Horta és un dels barris de Barcelona on el bàsquet està més arrelat. Gràcies
a l’activitat de col·legis i clubs hi ha una bona representació de practicants, en-
trenadors i seguidors d’aquest esport.

L’aspiració de la secció de bàsquet de la UE Horta en els seus inicis és posar-
se al servei d’aquest col·lectiu per tal que els esportistes tinguin la possibilitat
d’arribar al més amunt possible en les seves aspiracions, i el barri pugui mos-
trar uns equips amb un nivell excel·lent que responguin a la tradició, els afanys
individuals i el treball de la UE Horta en el món del bàsquet.

Els primers passos que es fan per a practicar el bàsquet dins la UE Horta
estan vinculats als cursets de natació, on, a més de la natació, s’iniciava els
joves en altres esports.

El 6 de novembre de 1955 un grup de joves dels “Cursillos infantiles” dispu-
ten entre ells, per la Festa Major, “un partit de bàsquet, lluita de corda, salt d’al-
tura...”

A més, “dels joves dels cursets hi ha un equip de bàsquet en embrió del que
s’ha aconseguit resultats eloqüents, com el que es va disputar el dia 6 de novem-
bre, tot enfrontant-nos per primera vegada en un partit amistós a l’acadèmia
Martín, a la qual venceren per 34 a 0. El dia 13 del mateix mes se celebrava el
“desquite” contra el mateix equip de l’acadèmia Martín, però amb reforços;
guanyà l’acadèmia Martín per 0 a 14”.

El dia 20 de novembre de 1955 se celebrava un altre partit contra La Salle,
amb un resultat favorable a la UE Horta de 15 a 14, després “d’un encontre
molt disputat i magníficament jugat”.

Els inicis sempre són difícils. La UE Horta era un club encara amb pocs re-
cursos. Normalment hi faltava de tot. Les pilotes per jugar a bàsquet eren de
cuir cosit i, per tant, el que s’havia de procurar era no fer-les botar gaire. Falten
pilotes, taulers... i fins i tot el camp, que havien de llogar a la UA Horta per 15
ptes al mes. Tot es va aconseguint amb l’esforç dels joves jugadors que cada
dissabte i amb pic i pala van rebaixant el terreny i el van igualant per poder
aconseguir el seu objectiu: tenir el camp a punt. “Un terreny de joc de terra, on
cada dissabte, abans de jugar el partit, marcàvem les línies amb una regadora
plena de calç, després d’haver-la mullat per evitar la pols”.

Jordi Vilardell

Jordi Vilardell fou el promotor i l’ànima dels inicis del bàsquet a la UE Horta
des del moment de la fundació de la Secció el més de gener de 1956. Ell procurà
aconseguir tot el necessari i així aconseguí que la junta aprovés, l’11 de gener
de 1956, la compra de 8 jocs de vestits per als jugadors.
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Aconseguí també les cistelles portàtils, que permetrien entrenar a la pista
de terra i jugar a la pista de ciment de patinatge. Les cistelles portàtils de vidre
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Un dels primers equips de bàsquet de la UE Horta. Josep Prous, Mateo Arias, Manuel Ortiz, Francesc
Corufan (Delegat), Rogelio Sancho, Enric Roig i Jordi Riudoms



també van arribar per l’interès de Jordi Vilardell, de la mà de Joan A. Sama-
ranch.

El mes de gener de 1956, des del Butlletí núm. 2, es feia una crida a la col·la-
boració dels joves que “es creguin aptes físicament per a la pràctica del bàs-
quet”.

El número 3 del Butlletí del mes de febrer ens diu molt clarament “todos los
pormenores referentes a la formación de nuestro joven equipo de baloncesto”:

“Finalizado dicho cursillo han pasado a efectuar exclusivamente entreteni-
mientos y partidos amistosos de baloncesto”.

Les activitats efectuades del nostre equip són ja prou destacades, han acon-
seguit àmplies victòries contra La Salle, SESE, BAM..., que s’han vist sorpresos
pel bon joc del nostres joves jugadors.

En aquests primers passos destaquen els jugadors infantils i juvenils: Sola-
nes, Jesús Mirete, Josep Barberà, Joan Gasset, Joan Jané, Cura i Navarro.

Els entrenaments es feien els dissabtes en camp de terra i amb una pilota
de cuiro.

Hi ha una anècdota interessant d’aquests primers passos i és que un soci del
club fa donació d’un tauler portàtil perquè els entrenaments puguin fer-se a la
pista de patins.

Primeres actuacions fora de la pròpia pista

Les primeres actuacions formals de l’equip varen tenir lloc al camp del CP
d’Horta, al carrer de la Rectoria, participant en el primer trofeu Coca-Cola que
es va celebrar a partir del dia 11 d’agost de 1956, fins al dia 8 de setembre, cada
dissabte al vespre. Era un torneig organitzat pel Centre Parroquial

El dia del debut es va jugar contra el CP Horta. Va perdre la UE Horta per
37 a 25. Els equips que hi intervengueren són: el CP Horta, la UE Horta, Vete-
ranos CP, C. Mariana.

El 8 de setembre, després de l’últim partit, el rector Francesc Rosselló lliurà
a la UE Horta la que fou la 1a copa aconseguida pel bàsquet de la UE Horta,
que hi quedà 2n classificat.

Primer torneig de bàsquet organitzat a la UE Horta

El 9 de setembre de 1956, amb motiu de la Festa Major, la UE Horta orga-
nitzà un “Torneo Relámpago” amb la participació dels equips següents: Corne-
llà, NOVI i UE Horta. El trofeu el va guanyar la UE Horta.

El 30 de setembre de 1956 comença el Campionat Diocesà de segona cate-
goria B. Hi participen els equips d’Esparreguera, Sant Martí, SP Campo, CP
Horta, BA Martín, UE Horta, UD San Luis i CMI Gràcia. El campionat va aca-
bar el 6 de gener de 1957.
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L’equip juvenil de bàsquet

Durant la Festa Major, els dies 9 i 16 de setembre, es va celebrar el 1r trofeu.
Hi van prendre part l’Atlètic Protecció i l’Horta. Guanyà la UE Horta, per 54 a
23.

Encara l’equip juvenil participà, el dia 14 d’octubre, en un campionat juvenil
de 6 equips: JG Panaderos, A. Sant Martí-Clot, CPP Vendrell, BRAFA, UE Horta,
CMI Gràcia. Aquest campionat va finalitzar el 16 de desembre de 1956.

El camp de bàsquet, situat al costat del camp de futbol, pertanyia a la UA
Horta, fins que el cedí a la UE Horta, la qual creà el primer equip de bàsquet
d’aquesta entitat, format per: Agustí Llorens, Enric Roig, Jordi Vilardell, Roge-
lio Sancho, Jordi Riudoms i Manuel Ortiz, que en el debut, en el primer torneig
UE Horta, van vèncer el CB Cornellà.
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J. M. Pueyo, A. Samà, F. Piella, Mateo, J. Barberà, J. Mírete, A. Solanas. Equip juvenil de bàsquet sortit
dels cursets de natació. 1956



La secció de bàsquet s’inicia en plena temporada, el mes de maig de 1956,
per la qual cosa no es pot fer la inscripció al campionat. Començava així una
nova secció de la UE Horta.

Primer equip federat

El primer equip federat estava format amb aquests jugadors: Agustí Llorens,
Enric Roig, Mateu Arias, Jordi Vilardell, Rogelio Sancho, Jordi Riudoms i Ma-
nuel Ortiz. L’entrenador és Jordi Vilardell.

Darrera aquesta activitat esportiva del bàsquet i per donar l’impuls impres-
cindible als inicis hi havia una junta directiva decidida i treballadora:

President Jordi Vilardell
Vice-president Lluís Cruells
Secretari Rogelio Sancho Andani
Vice-secretari Manuel Ortiz Barneda
Vocals Enric Roig Martí

Agustí Llorens Bellapart
Vocal de material Mateo Arias

La Secció d’Handbol

El 25 de setembre de 1956 i amb la plena aprovació de la Junta de govern va
quedar constituïda la Secció d’handbol de la UE Horta. De fet va ser com a una
conseqüència de “los cursillos Infantiles de Educación Física y Deportiva”, ja
que amb un grup d’aquests joves es passà a la formació de l’equip infantil 
d’handbol. No cal dir que era un esport gens conegut a Horta, però els nens
van entrenar fins a procedir a la formació del primer equip.

“Esta Sección fue formada con motivo del partido de balonmano disputado
por nuestros cursillistas infantiles en la Fiesta Mayor, ofreciéndose varios juga-
dores a nuestra entidad para representarla en este espectacular deporte.”

El partit de prova se celebrà el dia 23 de setembre, en què venceren al Cer-
danyola per 14 a 10. Van marcar per la UE Horta, Gutiérrez, 5; Zavala, 4; San-
taolaria,2; Hernández, Vilalta i Sola, 1.

El dia 30 s’enfrontaren al Bancobao, i el van vèncer per 18 a 3.
Es jugà també contra el Calella i el Montgat i els èxits van ajudar a consoli-

dar la nova secció.
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A la sessió del 27 de setembre s’aprova la junta de la secció d’handbol:

President Lluís Cruells Ramos
Vice-president Josep Sánchez Miranda
Secretari Marcial González del Moral
Vice-secretari Joan Artigas Peral
Vocals Manuel Hernández García-Teresa

Jordi Gutiérrez Guillén
Joan J. Zabala Soto
Joan Santaolaria Segura

Després d’alguns partits amistosos, l’equip va ser incrit en la Federació Ca-
talana d’Handbol, de la Segona Categoria Nacional.

Hi va participar d’una manera brillant i es classificà en un meritori 3r lloc.
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Primer equip d’handbol que es va classificar per al campionat de segona divisió. 1956



Grup de nedadors del club que van participar en la XXIX travessia del Port de Barcelona. 1955

La Secció de Natació i Waterpolo

L’any 1955 és un any de gran impuls de la natació i del waterpolo a tot Ca-
talunya que ja compta amb més de 800 llicències, dada important en aquell
any dels Jocs del Mediterrani, celebrats a Barcelona.

Un any després, la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes
(DNEFD) va prendre l’acord de sol·licitar a la superioritat la declaració d’interès
estatal per a la natació i d’iniciar la pràctica d’aquest esport en l’edat escolar.

Doncs bé, dins d’aquesta empenta la Secció de natació i waterpolo de la UE
Horta continua augmentant la seva activitat i el seu prestigi.

El mes de desembre i organitzat pel CN Barcelona, el club participa a la
XLVI “Copa de Navidad”. El representen Marcial González, Ramon Reynés, Jr.
i Diego Cobo.

Per Nadal, la secció de natació és convidada a participar amb motiu de la
festivitat de Reis, en un festival infantil al CN Catalunya. Allí hi havia Cobo,
Coll, Ximénez, Peñalbert, Gené, Roda, Duran i Rosa Gil. Sens dubte que la na-
tació va ser “el primer eslabón en la cadena de actividades de la Unión Depor-
tiva Horta”.
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El 1956 fou un any ple d’activitats de la secció de natació: el 6 de gener par-
ticipa en el Festival de Reis a la piscina del CN Catalunya, amb 4 participants
masculins; participa, a les mateixes instal lacions, en el concurs de Sant Josep,
i torna a passar pel CN Barcelona el març, el maig i el juny, i actua finalment
el dia de la Natació, el 15 de juliol, a la piscina de la UE Horta, amb 27 parti-
cipants, 22 de masculins i 5 de femenins.

Cal tenir present també la participació als Campionats de Catalunya per a Ve-
terans, Infantils, Juvenils i Femenins al CN Vic, amb 7 participants masculins.

Més importància encara tindria la participació, el 28 de juliol, als Campio-
nats de Catalunya per a juvenils i primera categoria, a la piscina del CD Medi-
terrani, amb 10 participants, o als Campionats Generals de Catalunya, a la
piscina de Montjuïc, amb 13 participants, 11 de masculins i 2 de femenins.

No hem de passar per alt el festival de la Festa Major d’Horta, al mes de se-
tembre, amb la participació de 27 nedadors, 24 de masculins i 3 de femenins.

A finals de 1956 hi ha una remodelació de la junta de la secció de natació:

President Josep Capella Vila  
Vice-president Eugeni Vilalta Artal 
Secretari Cipriano Riera Duch  
Vocals Lluís Cruells Ramos 

Enric Treig Nomen  
Jordi Vilardell Gomis 
Josep Sánchez Miranda 
Sebastià Oliva 
Ernest Poal Lengial

La natació artística i sincronitzada

Dins de la gran activitat de la natació al llarg de l’any 1956, hi ha la creació
d’una altra activitat, la Natació Artística i Sincronitzada.

Els seus components eren activistes femenines de la Secció de Natació. Aviat
l’exit traspassà les parets del club i la seva participació en festivals no organit-
zats per la UE Horta fou constant.

L’ànima d’aquesta activitat fou el professor Gerard Carmany.
Cal, però, deixar constància que, si la història de la Secció de Natació és

curta, no així la intensitat de les seves activitats, gràcies als primers entrena-
dors, Srs. Joan Reynés i Francesc Pros, Incansables en els entrenaments, exi-
gents en les proves i de gran categoria humana..
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El 1957 continua la natació artística amb serveis de l’entrenador del ballet
aquàtic del CN Montjuïc, Sr. Carmany, que vindrà a les instal·lacions de la UE
Horta dos cops a la setmana per 400 ptes mensuals.
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És més que meritori el treball que s’ha fet en natació. Sobretot si tenim en
compte d’on es partia, com descriu una part de la memòria de la secció de na-
tació de l’any 1957.

“Como no ignoran la mayoría de nuestros nadadores, empezamos nues-
tra labor cuando en nuestras instalaciones sólo había cuatro paredes y
el agua en la piscina. Con el entusiasmo de todos se procedió a la for-
mación del cuadro de nadadores la mayoría de los cuales tenían una
idea vaga de las competiciones natatorias, incluso actuaron en alguna
prueba elementos que al principio de temporada no sabían ni apenas
nadar. Resaltamos esta circunstancia porque en la siguiente temporada
y con el mismo equipo logramos el ascenso a la categoría inmediata su-
perior, dando ello idea de la labor realizada en tan poco tiempo.

Manuel Verdasco, campió de salts de trampolí del club. 1957



No disponíamos de cronos, corcheras, maderas para pies, porterías de
polo, trampolín, etc. Todo se fue superando gracias al esfuerzo de
todos, y si es cierto que hoy no contamos con una perfecta instalación,
tal como fuera nuestro deseo, las raíces para que ello sea posible ya
están echadas”.

Els cursets de natació escolar

Cal deixar constància de la gran importància que varen tenir els cursets de
natació dirigits als nens i nenes en edat escolar, uns cursets que no solament
eren importants per a l’activitat de la natació, sinó que constituïen veritables
escoles d’activitat esportiva d’on sortien jugadors i jugadores per a iniciar o po-
tenciar altres activitats dins la UE Horta.
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Cursets escolars. 1959



Els cursets de natació neixen pràcticament amb el club. Passats els dos pri-
mers anys en què es posen mínimament els condicionaments del club, l’entitat
veu que la millor manera d’anar creant socis i activistes és la realització dels
cursets on els més joves aprenen gimnàstica, disciplina esportiva, natació i són
iniciats en altres esports i activitats.

Els cursets de natació compten, des de la seva creació formal, el 1956, amb
junta pròpia com a secció.

President Lluís Durà 
Vice-president Aurelio Larraya 
Vocals Josep Carbonell 

Ramon Puente 
Rafael Ximénez

El 1r curset se celebrà l’any 1956 i tenia lloc del 15 de juliol al 31 d’agost.
Els primers participants van ser 8 alumnes, tots ells amb beca.

Al 2n curset, que va tenir lloc entre els dies 15 de juliol i 31 d’agost de l’any
següent, hi va haver 248 nens inscrits i 40 nenes. Un total de 288.

Els cursets de natació es varen celebrar durant l’estiu al llarg de la dècada
dels cinquanta, amb una magnífica participació de nens i nenes, aquestes en
proporcions més minses perquè els pares no els donaven permís, car encara l’es-
port de la natació per a les nenes, i encara més al barri d’Horta, no era ben vist.

64

Cursets escolars. 1959



L’estiu de 1960 es va celebrar el 5è curset amb una gran participació de nens,
sabem que no solament feien natació sinó que participaven en altres seccions
de la UE Horta que ja funcionaven o estaven a punt d’iniciar les seves activi-
tats.
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Grup de nens participant als cursets de natació escolar. Classe d’educació física. 1955



L’exit dels cursets estava assegurat per la bona organització, a cura de l’equip
de natació del club, que comptava amb la col·laboració dels àrbitres socis de
l’entitat Srs. Josep Capella i Ciprià Riera, del Col·legi Català d’Àrbitres.

Era important, també, la col·laboració de les escoles del barri. Als directors
se’ls enviava una carta, per tal de demanar la participació activa en aquests cur-
sets. Fins i tot un membre de la junta directiva passava per les escoles reclutant
nens per a a la pràctica de la natació.

Després del curset, es lliurava a cada alumne un diploma de participació i
una medalla commemorativa.
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Els cursets de natació adquireixen un gran prestigi, ja que són anunciats i
se’n parla a la premsa de la ciutat.

Barcelona Deportiva, del 22 de juliol de 1963, dedicava tota una pàgina a
parlar de la professionalitat, del saber fer dels cursets de natació de la UE
Horta: “Es indudable que la UD Horta gusta de mantener siempre este tono
vivo y vanguardioso que enaltece a su plausible Junta directiva i dignifica, en
la parte etológica deportiva (al igual que en la ciudadana), a toda la gran familia
hortense”.

La Secció de Natació de la UE Horta fou distingida per la Comisión Nacional
de Natación Escolar y Utilitaria “por la labor desarrollada a lo largo de los años
cincuenta y principios de los sesenta en la enseñanza de la natación escolar”.



La Secció d’Hoquei Patins

L’any 1956, l’hoquei té ja un prestigi ben guanyat: ho veiem en la nota del
diari “La Mañana” de Lleida, amb motiu del partit entre l’Horta i l’equip Cer-
vantes de la capital del Segrià, el mes de gener de 1956:

“Perdió el Cervantes su primer encuentro en el campeonato y hemos de
añadir que su derrota fue merecida, pues el Horta se mostró como un
conjunto digno de figurar en una categoría superior.”

En finalitzar la primera volta del campionat de Catalunya, tercera categoria
regional, grup A, l’Horta va en les primeres posicions. L’entrenador és el Sr. Mo-
lina.

El 1956 és pot dir que és el primer gran any de la secció d’hoquei, segons
paraules del Sr. Molina: “Después de este primer año, encuentro que ha sido
buena la temporada, a pesar de les dificultades con que se ha tropezado, ya que
el equipo ha subido a la 2a. división. Puede este simpático barrio enorgullecerse
de tener su equipo dentro del más alto nivel hokeístico”.

A finals de 1956 hi ha una nova junta de la secció d’hoquei:

President Guillem Pons Cardona
Entrenador Joan Molina Helbig
Delegat Ramon Puig Solà
Vocals Jordi Casas

Lluís Garcia Valls

Segueix d’entrenador el Sr. Molina fins el mes de juny de 1957, en què és no-
menat col·legiat de la Federació Catalana d’Hoquei.

En la reunió de junta del dia 28 d’agost s’aprova que l’entrenador nacional
Sr. Cardona entreni també l’equip d’hoquei de l’Horta, de l’u de setembre de
1957 al 30 de juny de 1958, i se li assignen 500 ptes mensuals.

Neix el Solàrium

Per tal d’ampliar l’activitat d’estiu, la junta directiva feia una proposta, el
dia 27 de juliol de 1954, per a la creació del Solàrium.

La proposta prosperà i se n’aprova la creació per part de la junta, el dia 3
d’agost de 1954.

No fou sinó dos anys més tard, el 28 d’abril de 1956, que la junta directiva
demana oficialment a l’Ajuntament una brigada per tal d’aplanar els terrenys
per a preparar l’espai per al Solàrium.
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Augmenta el nombre de socis del club

Al llarg de l’any 1957 els socis passen de 245 a 283. Si l’augment és important
quantitativament, ho és més qualitativament pel nivell de participació molt ele-
vat i pel treball constant.

Hi ha una nova junta directiva. Continua al capdavant l’incansable Josep M.
Puig, l’ànima de la UE Horta d’aquests 10 primers anys. Amb ell el club no sola-
ment es manté sinó que s’expandeix i augmenta constantment els activistes de
les seccions.

La secretaria de l’entitat, que des de la seva fundació estava al centre Parro-
quial, passa ara, el 1957, al Foment Hortenc, per un lloguer de 100 ptes. al mes.

El solàrium formarà par del lleure i descans dels socis del club fins a la cons-
trucció de la nova piscina, l’any 1979. Ara, però, el Club compta amb una mag-
nífica terrassa com a solàrium per poder gaudir del sol.

68



El Sr. Josep M. Puig, segueix de president

A l’estiu de 1957, s’eligeix una junta de continuïtat encapçalada per l’incan-
sable Sr. Josep M. Puig Caballé, que assumeix la responsabilitat de tirar enda-
vant l’entitat i obrir-la a nous horitzons.

President Josep M. Puig i Caballé
Vice-president 1r Josep Vilalta Artal
Vice-president 2n Josep Capella Vila
Secretari Ciprià Riera Duch
Vice-secretari Josep M. Calvó Companys
Tresorer José Sánchez Miranda
Comptador Sebastià Oliva Canals
Vocals Jordi Vilardell Gomis

Antonio Moya Garcia 
Antoni Puig Obrador 
José Avellaneda Uroz 
Ernest Poal Lenggal

La Secció de Bàsquet

L’any 1957 la secció de bàsquet és ja una realitat consolidada, amb un equip
a la 2a categoria B. La nova junta, que surt de la reunió de la secció celebrada
el dia 5 de juny de 1957, haurà de donar un nou impuls a la secció.

President Jordi Vilardell Gomis
Vice-president Manuel Ortiz Barneda
Secretari Rogeli Sancho Andani
Vice-secretari Josep Prous Alcocer
Vocals Enric Puig Martí

Mateo Arias Pujadas
Francesc Brufau Boix
Jesús Mirete Garcia

Aquesta és la trajectòria més significativa de la secció de bàsquet al llarg de
1957.

El 13 de gener, l’equip juvenil participa al torneig “Copa OAR”. Hi participen
8 equips. Aquest torneig acaba el 5 de maig de 1957 amb 6 partits guanyats per
la UE Horta i 9 de perduts.

El 20 de gener s’inicia la fase classificatòria per a primers equips de la segona
categoria B. Hi participen 6 equips. Partits jugats, 10; guanyats, 9 i perduts 1.
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Classificació: UE Horta, 19 punts; Montseny, 18; M. Gràcia, 15; Mare Nos-
trum, 14; CMI Gràcia 13 i UD San Luis, 11.

El 5 de maig, participació del primer equip en la “Copa Primavera”. Hi par-
ticipen 16 equips, formant 4 grups de 4 equips per grup. Sistema de partits 
d’anada i tornada. Partits jugats 6, guanyats, 6; perduts, 0. La UE Horta es clas-
sifica en primer lloc amb 12 punts. Aquest trofeu acaba el 23 de maig.

El 15 de juny el CP Horta organitza el primer trofeu Sant Lluís amb la par-
ticipació de l’equip juvenil de la UE Horta, que el guanya.

El 3 d’agost, la UE Horta participa en el II Trofeu Coca-Cola organitzat pel
CP Horta.

L’equip de bàsquet de la UE Horta estava format per Mateu Arias, Manuel
Ortiz, Josep Prous, Jordi Riudoms, Enric Roig, Rogeli Sancho i Jordi Vilardell.
Delegat de l’equip Francesc Brufau.
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Secció debàsquet. 1957



El balanç de l’activitat de la secció de bàsquet des de la seva fundació el 1956
i tot el 1957 és de 46 partits el primer equip, que ha marcat 1.569 cistelles i
1.491 en contra. Ha guanyat 26 partits, i n’ha perduts 20.

L’octubre es fan unes medalles per a commemorar l’ascens del bàsquet a la
2a categoria.

En dos anys, la secció de bàsquet s’ha consolidat plenament.

71

R. Sancho, J. Prous, M. Ortiz, J. Vilardell, M. Arias, F. Brufau, E. Buixadé, J. M. Pueyo, Mateu, Piella, 
A. Solons, Mirete, Bel. Equip de bàsquet. 1957-58



El 3 d’abril del mateix any es formava una subcomissió dins de la secció d’ho-
quei per al patinatge artístic i es nomenava com a delegat d’aquesta disciplina
esportiva el Sr. Olivan.

La Secció de Patinatge Artístic

El mes de març, exactament el dia 19, festa de sant Josep, de 1957, el club
rebia la visita d’un grup de la pre-selecció nacional de patinatge artístic amb
Marcel·la Trullols (entrenadora de dansa), Edurne Echevarrieta (campió d’Es-
panya 1a categoria), el preparador de l’equip nacional Jaume Viñas, i l’entre-
nador Piero Baressi, entre d’altres.

A la reunió celebrada per la junta de govern del club el dia 22 de març de
1957 es va acordar per unanimitat la creació de la Secció de Patinatge Artístic,
que quedava agrupada, en principi, en la d’hoquei.
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Primer equip de patinatge artistic 1959. Joan Renau, Jesús Soler, M. Rosa Pallarais, Montserrat Viadé, 
M. Àngels Ruiz, Esther Gil, Lourdes Martínez.



Comencen els entrenaments els dilluns de 8 a 10 del vespre.
Amb la creació d’aquesta secció, la UE Horta “espera dar una expansión ar-

tística enmarcada dentro del deporte a todos sus asociados, y un aliciente más
a sus jóvenes activistas.”

L’estiu del mateix 1957 es va presentar a la UE Horta el Sr. Leandre Martínez,
que va exposar a la junta per mediació del vice-president Sr. Eugeni Vilalta si
el club estava interessat a ampliar les seves seccions incorporant-hi el patinatge
artístic. Ell hi aportaria els patinadors, que aleshores entrenaven al Club Patí,
situat a la plaça actual de Francesc Macià. Després de comprovar l’historial
dels patinadors, foren acceptats provisionalment.

Els patinadors que formaven la secció eren aquests:

Montserrat Viadé 1a categoria, campiona d’Espanya
Ester Gil 2a categoria
Lourdes Martínez 2a categoria
M. Rosa López 2a categoria
Jesús Soler 1a categoria
Joan Renom 1a categoria, campió d’Espanya
M. dels Àngels Ruiz Sòcia de la UE Horta

Com a entrenador fou contractat Piero Baressi.
L’any 1959 es dóna un gran impuls a la secció de patinatge artístic amb molt

bons resultats, tant nacionals com internacionals. Una bona mostra fou la in-
tervenció als Campionats de Catalunya, celebrats a Terrassa, en què els repre-
sentants de la UE Horta varen tenir aquests resultats:

1a en categoria femenina Montserrat Viadé 
1a en categoria masculina Joan Renau 
2a en categoria femenina Ester Gil
2a en categoria femenina Lourdes Martínez  
2a en categoria femenina M. Àngels Ruiz 
2a en categoria masculina Jesús Soler

El mes de setembre són alta a la secció Edurne Echevarrieta i Mario Cárdena
que formen parella mixta i aconsegueixen de ser campions de Catalunya i d’Es-
panya en la seva modalitat i també en dansa.

En 1960 la Secció queda constituïda com a tal, vist el magnífic resultat en
l’aspecte esportiu, i a més amplia l’activitat amb la creació de l’Escola de la sec-
ció de Patinatge Artístic.
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Campionat de Catalunya de Patinatge Artístic. Terrassa. 6-6-1959
Joan Renau Campió 1a Cat. 
Jesús Soler Campió 2n Cat. 
Montserrat Viadé Campiona 1a Cat. 
M. Àngels Ruiz 6a 2a Cat. 
Ester Gil Campiona 2a Cat. 
Lourdes Martínez 3a 2a Cat. 
Murtra 5a 2a Cat. 
Fabregat Campió 2a Cat.

El banderí del Club

Aquesta bandera petita, sovint triangular que es diu banderí, constitueix un
veritable símbol que representa tota l’entitat esportiva. Normalment es fa servir
com a senyal d’amistat en vers un altre equip.
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És interessant de passar per la Seu Social del Club, per veure la gran quan-
titat de banderins intercanviats per altres clubs i la UE Horta.

La natació i el waterpolo

Els anys 1958 i 1959 són molt importants per a la secció de natació i water-
polo. Per una banda, l’any 1958 l’equip de waterpolo participa al campionat de
Catalunya. Els nostres jugadors foren: Antoni Faja, Albert Santiago, Albert
Ruiz, Jaume Sánchez, Raúl Vea i Gabriel Serra. El 1959 la secció de natació
participa en el Trofeo Federación, a la piscina del CN Barcelona, els mesos d’a-
bril i maig, amb un bon nombre de nedadors i nedadores: Elena Andrés, Nuri
Moya, Rosa Gil, Josefina Faja i Carmen Escribano, i Ramon Reynés Jr, Flores-
tan Nuri, Sergi Bota, Carles Matas, Diego Cobo, Ramon Garreta, Enric Sagàs
i J. Moreno. Una molt bona representació.
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A més es va participar en els Campionats de Catalunya d’hivern, al CN Man-
resa, al gran premi de Pasqua al CN Barcelona i als Campionats de Catalunya
interclubs, Campionats Generals de Catalunya (on cal destacar el nedador Luis
Ocaña amb un temps de 1.09,6 en els cent m lliures), la travessia al port de Ba-
dalona, la travessia al llac de Banyoles, la del port de Barcelona...

Trofeu UE Horta de natació

Cal destacar el IV Trofeu UE Horta de natació. Un torneig triangular entre
CD Fabra i Coats, CN Catalunya i UE Horta.

Per acabar la festa del trofeu UE Horta de natació es va organitzar un emo-
cionant partit de waterpolo entre el CD Fabra i Coats i la UE Horta, que va vèn-
cer per 13 a 11.

Al capdavant de la Secció hi havia una junta que havia viscut tot el procés de
consolidació de la natació i el waterpolo a la UE Horta des de la seva fundació.

Llac de Banyoles 1955. Pozo, P. López, E. Sogos, P. Sogos, A. Fajes



President Josep Capella Vila 
Vice-president Enric Soler Ortigosa 
Secretari Cipria Riera Duch 
Vice-secretari León Mulero Martínez 
Vocals Josep Goula Molins 

Josep Carbonell Vital
Julio Segura Sánchez 
Jaume Bergo Biarze 
Josep Huguet Zustari
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Sense cap dubte, el 1959 fou l’any més actiu segons que es desprèn del nom -
bre de llicències:

1954 16
1955 37 
1956 46 
1957 37  
1958 35  
1959 59 

Durant aquesta temporada l’entrenador és el Sr. Francesc Pros.

Components del primer equip de natació del club 1959. Ramon Puente, Rosi Gil, Aureli Larraya, Antoni
Faja, Joaquim i Emic Sagàs, Diego Ortiz, Pedro López



La Secció de Bàsquet

La secció de bàsquet continua creixent per iniciativa d’un grup de jugadors
que hi aporten una doble activitat, com a jugadors i com a components o col·la-
boradors de la junta directiva.

El dia 22 d’octubre de 1958 s’aprova la nova junta de la secció:

President Jordi Vilardell
Vice-president Josep Barberà
Secretari Amadeu Ballesté
Vocals Enric Roig

Francesc Brufau 
Manel Ortiz

L’any 1958 són 35 activistes, entre el 1r equip i juvenils.
El 1r equip milita en la categoria de segona A, en què aconsegueix el 3r lloc.
Amb aquest potencial de jugadors a la temporada 1958-59 es produeix l’as-

cens del 1r equip i del juvenil sorgeix un nou equip, el de reserves.
A les diferents competicions la UE Horta obté una bona classificació: la cate-

goria 1a de la OAR (Obra Atlético Recreativa) amb el 4t lloc sobre 14 equips;
els altres dos equips el juvenil i el de reserves, queden en 6è i 5è lloc, sobre 14
classificats, respectivament.

El total de partits realitzats durant la temporada 1958-59 fou de 92, dels
quals 57 es varen guanyar. En aquesta temporada els entrenadors són Josep
Prous i Miquel Pla.

Aquests són els jugadors del 2n equip: Jesús Mirete, Albert Solanes, Josep
Barberà, Frederic Piella, Albert Samà i Josep M. Pueyo.

En aquesta temporada són baixa Enric Roig i Frederic Piella i s’han d’incor-
porar al 1r equip Enric Buxadé, Salvador Guillemí i Antoni Galan. Manel Ortiz
és baixa perquè ha d’anar a la mili.

A la temporada 1958-59 la secció de bàsquet juga a la segona categoria A,
car havia quedat campió del grup B a l’anterior temporada.

El primer equip està format per Rogelio Sancho i Enric Roig, que “por su
talla causa respecto a sus adversarios, logra interceptar tiros al cesto que pare-
cen inverosímiles de detener.”; Mateo Arias, Manuel Ortiz, que “en muchas oca-
siones decide a nuestro favor un partido al lanzar en posición difícil un tiro al
cesto precisamente en los últimos segundos para finalizar y lograr la victoria”,
Jordi Riudoms...

Amb aquesta empenta el bàsquet continuarà endavant encara una tempo-
rada més, 1959-60, en la primera categoria A de l’OAR, arribant a les semifinals
de la copa JACE.

El total de partits fou de 89; guanyats, 57.
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El Frontó als Campionats de Catalunya

Passat l’estiu, l’u d’ocubre de 1958, s’elegeix una nova junta de la secció de
frontó. Es tracta tanmateix de donar un nou impuls, i ningú pot fer-ho millor
que un gran jugador de frontó com és José Avellaneda.

President José Avellaneda Uroz 
Vice-president José M. González 
Secretari Domingo Maymó 
Vocals Manolo Hernández 

Joan Santaularia
Jordi Gutiérrez  
Genaro Vizmanos

La secció de frontó participa en els Campionats de Catalunya de frontó.

Sr. López (entrenador), Prous, Calero, Gorriz, Galán, Bel, Brufau, Solanos, R. Sancho Solanos, Ortiz,
Nogal, Pueyo



L’activitat social del club

Als inicis, no hi havia cap espai de trobada del soci.
El mes d’abril de 1957 s’envia una instància a l’Ajuntament per demanar per-

mís per a la instal·lació del bar, com a primer pas per a la creació de l’espai so-
cial.

Tenim ja un permís i un petit espai que s’iniciava i que es va anar ampliant
al llarg dels anys fins a esdevenir la gran sala del soci de què parlarem més en-
davant.
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Activitat social de la UE Horta el 24 de febrer de 1957



Final dels anys cinquanta

A finals de la dècada del 50 es pot dir sense por d’equivocar-nos que el club
ja ha assolit la majoria d’edat. En uns pocs anys, exactament des de 1953 fins
a 1959, el Club no solament s’ha consolidat, sinó que a més s’ha engrandit amb
la creació de noves seccions, totes ja consolidades i algunes amb un gran pres-
tigi, cosa que podem comprovar amb documents i les dades que donem.

Fem un resum dels activistes que han passat en aquests anys per cada secció:

natació hoquei patins bàsquet handbol
1.093 228 438 437

frontó patinatge artístic 
562 284

Cursets de natació escolar

1958 1959 1960
275 285 175

La UE Horta podia iniciar la dècada dels seixanta com un club del tot con-
solidat i, per tant, preparat per a avançar en l’expansió amb la creació de noves
seccions.
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La participació dels veïns i veïnes del barri fou molt important en els primers anys d’història del Club. 1957





DÈCADA DELS SEIXANTA
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El Sr. Ciprià Riera i Duch, president de la UE Horta. 1960-1964

Els anys seixanta

La dècada dels seixanta va ser una època una mica especial. Va ser el temps
dels sis-cents, del moviment hippy, del maig del 68, de la primera escletxa del
franquisme, d’un moviment econòmic important...

Dirigeixen l’esport el Sr. Elola-Olaso com a delegat estatal d’esport. En na-
tació és el seleccionador, Enrique Ugarte i és secretari general de la Federación
Española de Natación, Joaquim Morera.

La natació a Catalunya estava representada fonamentalment per un club: el
CN Sabadell i les figures de la natació són Miquel Torres i Isabel Castañé. Els
dos nedadors, de 13 i 14 anys respectivament, van ser seleccionats per als Jocs
Olímpics de Roma.

Amb el canvi de dècada, la UE Horta canvia de president. En iniciar-se la
dècada dels seixanta deixa la presidència Josep M. Puig i Caballé, que havia
estat un president decisiu en els primers anys d’història del club. Un anys plens
d’il·lusió i d’empenta, en què malgrat les dificultats, cada secció va saber res-
pondre amb voluntat. El president que ha donat tot al club: l’esperit, la il·lusió,
el tarannà humà, i a vegades, fins i tot l’aportació econòmica. Tot era necessari
per a un club que arribaria a la dècada dels seixanta en plena maduresa.

Al llarg dels primers anys del 1960 es va renovant l’espai esportiu del club.
Hi ha la pavimentació total del sòl, la primera pavimentació era de ciment, re-
novació total d’instal·lacions de lampisteria, dutxes d’aigua calenta amb gas
butà, lavabos tipus Roca amb mirall, renovació total del comandament elèctric,
renovació total de les canonades de la piscina, pavimentació de les vores de la
piscina, renovació de la xarxa metàl·lica i il·luminació del frontó... El 1965 es
construeix una pista de bàsquet de 20x40 amb ciment i instal·lacions per a prac-
ticar aquest esport.

En l’aspecte esportiu, la del 1960 és una dècada daurada per al patinatge ar-
tístic, mentre que les altres seccions consoliden les seves activitats.

Ciprià Riera i Duch, nou president



El 28 d’agost de 1960 una assemblea general extraordinària elegeix una nova
junta:

President Cipria Riera i Duch
Vice-president 1r Josep Capella Vila
Vice-president 2n Àngel Ruiz Arroyo
Secretari Josep M. Calvó Companys
Vice-secretari Rogelio Sancho Miranda
Tresorer José Sánchez Miranda
Comptador Lluís Durà Castellote
Vice-comptador Manel Ortiz Barneda
Vocals Jordi Vilardell

Joan Morós Martínez

Aquesta nova junta directiva amb el seu president Ciprià Riera “un hombre
que conoce bien el deporte, por practicarlo diariamente desde su juventud y
vive los problemas del club a través del cargo que hasta ahora ha desempeñado
como secretario y como padre de nadadores”, tractaria de tirar endavant la
gran tasca realitzada en els anys cinquanta. Una tasca elogiada a la “Prensa”
l’u de setembre de 1960 que, en un extens article, “Horta, cuna del deporte”,
comentava ampliamente en un to del tot elogios l’historial de l’entitat.

L’any 1961 es constata “un extraordinari avenç i evolució en totes les sec-
cions del club”. El nombre de socis a finals de 1961 ja arriba als 600, xifra que
havia anat augmentant constantment i que ja no deixaria d’augmentar.

La junta directiva s’ha d’ampliar amb nous membres:

Secretari Enric Roig Martí
Tresorer Francesc Puig Obrador
Comptador Joan Morós Martínez
Vocals Ramon Puig Obrador

Josep Olivé Panadés 
Mario Casa Peris

Totes les seccions van ampliant les activitats i els compromisos esportius.
També va augmentant el prestigi del club, com podem comprovar a l’article de
“Solidaridad” que, en un escrit d’Alberto de Lavedàn, fa un repàs a l’historial
del club des dels seus inicis fins a l’actualitat i acaba parlant de la necessitat
d’ampliar els espais esportius del club.

El frontó

El dia 21 de setembre de 1960, es reuneix la comissió de frontó per a ratificar
la nova junta:
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President Amadeu Renom
Secretari Francesc Ferré
Tresorer Frederic Barberà
Vocals Sebastià Oliva

Julià Aranzadi
Pere Vidal
Plácido Pérez

En aquesta reunió es tracten temes de caràcter formal: Tots els jugadors hau-
ran de dur vestit blanc, que hauran de comprar al magatzem Esteve del carrer
Horta i calçat que s’hauran de comprar a l’“Alpargatería Marcial”. La imatge
és important i per això aquesta insistència en el vestuari.

El bàsquet, a la Federació Catalana de Bàsquet

A la temporada 1960-61 la secció de bàsquet fa un gran pas endavant, i passa
de participar a TOAR, a dependre de la Federació Catalana de Bàsquet dins la
Primera categoria regional catalana, grup D.

El dia 20 de maig de 1960, era elegida una nova junta de bàsquet:

President Josep Barberà Mendiola 
Vice-president Jordi Vilardell Gomis 
Secretari Rogeli Sancho Andani 
Vice-secretari Amadeu Ballesté Solsona 
Comptador Enric Roig Martí 
Vocals Francesc Brufau Terrades

Francesc Ortiz Barneda  
Manuel Ortiz Barneda 
Albert Ortiz Barneda

L’entrenador és Joaquim López.
L’any 1960 cal remarcar un fet molt significatiu tant per a l’equip de bàsquet

com per a tota l’entitat.
El cas és que la flota americana es va aturar alguns dies al port de Barcelona.

Aquest fet es va aprofitar per organitzar partits entre equips americans i equips
de la Ciutat, entre els quals hi ha l’Horta.

Enric Roig i Manel Ortiz, els nostres bons representants del bàsquet dels
primers anys, ens ho expliquen així:

“Quan ens visitaven els americans se’ns feia aigua a la boca en veure aquelles
pilotes per jugar a bàsquet, aquella tècnica jugant (...). Els americans n’arriba-
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ven amb un parell de sacs plens i quan marxaven només n’omplien un”. Així és
com varen arribar a Horta les primeres pilotes bones per a jugar a bàsquet”.

Per la Festa Major de l’any 1961 es va jugar contra els americans en camp
contrari, és a dir, al portaavions. “Recordo un partit contra el campió de la 6a
flota l’ALTAIR, en què ens van reforçar amb Alfonso Martínez, jugador inter-
nacional que havia jugat amb el Barca i era alheshores jugador del Juventut i
pivot de la selecció espanyola. Els americans encara no deuen haver entès com
van poder perdre aquell partit per 48 a 23”, ens comenta Manel Ortiz.

Després del partit, el Sr. Ciprià Riera, president del club, lliurà al capità de
l’equip un extraordinari trofeu donat pel Sr. Lluís Garcia Val.
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Equip de bàsquet de la UE Horta i l’equip americà, el 31 de juliol 1961, al camp de l’Horta. 

Jugadors: Piter (Alemany), Josep Prous, Manuel Ortiz, Josep Barbará, 
Enric Roig, Rafael Calero, Miquel Hidalgo, Albert Samà.

Entrenador. Joaquim López
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L’equip americà de bàsquet ALTAIR a Horta. El President Sr. Riera rep un trofeu del representant
americà. 1961

L’handbol puja de categoria

El dia de la Festa de la Mercè de la temporada 1960-61, l’Handbol inaugura
la temporada jugant contra l’Handbol Barcelona. No és estrany, perquè l’hand-
bol de la UE Horta havia aconseguit un merescut prestigi des que varen intro-
duir aquest esport al barri “Orgullosos d’haver estat els primers a instal·lar
l’handbol al barri d’Horta”.

La junta de la secció és aquesta:

President José Sánchez Miranda 
Vice-president Juan Navarro Ulzurrun 
Secretari Joan Moros Martínez 
Vocals Eugeni Moya Garcia 

Josep A. Villacorta 
Manuel Garcia Oltra 
Josep Altadill Segura 
Antonio Jiménez Segura 
Jaume Solà 
Antoni Beas 
Joan Caritg



La Junta canvia, en part, en la temporada 1962-63, amb la incorporació
d’Eugeni Moya Gracia, com a Vice-president, i Vicens Ruiz de la Rosa com a
Secretari.

Són els entrenadors Eugenio Moya i Manuel Garcia.
El primer equip estava format per aquests jugadors que participaven a la se-

gona categoria: Joan Caritg, Enric Guasch, Josep A. Villacorta, Carmelo Garcia,
Juan Navarro, Manuel garcia, Santiago Vives, Antonio Giménez, Eduardo Gi-
ménez, Lluís Casanovas, Antoni Bea i Xavier Solà.

L’equip de juvenils estava format per Manuel Cervera, David Valiente, José
Vera, Ferran Olivella, Jaume Sánchez, José Cosculluela, Josep M. Bernans,
Francesc Escoda, Manuel Teso, Rafael Giménez i Miguel Izquierdo.

L’any 1962 l’handbol de la UE Horta és conegut arreu de Barcelona i és per
això que és invitat a jugar contra el club d’handbol de Gavà i a la inauguració
del club d’handbol del barri del Port.

La temporada comença en la Festa Major d’Horta. El cas és que la UE Horta
està molt ben representada amb aquesta secció.

El campionat de 1963 és, sens dubte, dels més brillants de la secció; després
de jugar la promoció a segona, el nostre equip, va quedar el primer i va pujar
automàticament a la Segona Categoria

En aquesta temporada l’equip d’handbol va jugar 26 partits, en va guanyar
20, n’empatà 1 i en va perdre 5. Una gran temporada.

Volem deixar constància de l’equip que va pujar a la 2a categoria: Jordi Sais,
Joan Caritg, Josep Villacorta, Pere Comellas, Eduard Giménez, Antonio Gimé-
nez, Juan Navarro, Antonio Bea, Xavier Solà, Francesc Escoda, Joan Teso,
Jaume Vives, Antoni Abad, Lluís Casanovas, Francesc Ros, Vicente Alonso i
Fernando Oliveras.

Jordi Sais és l’entrenador del 1r equip i Eugeni Moya, el de l’equip de juve-
nils.

L’any 1963 és un any d’eufòria al 1r equip d’handbol que ascendeix de cate-
goria i juga a la 3a categoria nacional. És un triomf merescut i molt treballat
en la fase d’ascens, cosa que ha succeït pel fet de ser un conjunt d’amics i d’ex-
cel·lents esportistes. Un èxit també per a la gestió la junta directiva.

El Patinatge Artístic, el primer Club de Patinatge 
d’Espanya

Amb la nova junta de la secció de patinatge artístic es dóna una gran em-
penta a la secció al llarg de la dècada dels seixanta.
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President Josep M. Calvó i Companys 
Vice-president Jaume Gassó Vives 
Secretari Àngel Ruiz Arroyo 
Comptador Mario Casa Peris 
Vocals Alfonso Martínez García 

Alfons Viadé Sanzano 
Jesús Soler Gelabert 
Albert Gil Vila

La secció de Patinatge Artístic a la temporada 1960-61 ja ha arribat a la ma-
joria d’edat en activitat, en participació i en prestigi si bé, com anirem veiem,
continuarà creixent temporada rere temporada.

Equip de patinatge artístic de la Federació Catalana, la majoria dels activistes són de la UE Horta



La secció de Patinatge Artístic és el 1r club d’Espanya en aquesta modalitat
esportiva, amb figures tan importants com Montserrat Viadé, Ester Gil, M. dels
Àngels Ruiz, Edurne Echevarrieta, Mario Cárdena i Jesús Soler.

94

Cal destacar en primer lloc que aquesta secció interpretà, per la Festa Major
d’Horta, “El Lago de los Cisnes”, amb: Jesús Soler, Montserrat Viadé, Germán
Gil, Ester Gil, M. Lourdes Martínez, M. Àngels Ruiz, Albert Gil, Albert Viadé...

Una funció que iniciarien a interpretar l’any 1959 per la festa de Sant Joan
i que després repetirien a la festa Major d’Horta durant els anys 1960, 1961 i
1962.

El Mundo Deportivo del dia 30 de juny de 1961, publicava una crònica molt
elogiosa relacionada amb aquest esdeveniment artístic amb aquest títol: “Éxito
excepcional.”

Equip de patinantge artístic de la UE Horta als campionats de Catalunya. Vilafranca del Penedès. Maig
de 1961. Parella mixta Gil, Jesús Soler; Montserrat Viadé i M. Àngels Ruiz
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Per primera vegada des de la seva creació, la secció es presentà al campionat
de Catalunya de patinatge sobre gel que es va celebrar a Núria el dia 4 de febrer
de 1961, amb aquests representants, que varen quedar en els primers llocs:
Montserrat Viadé, M. Àngels Ruiz, Ester Gil i Jesús Soler.

No foren aquests els únics èxits dels nostres representants, també varen que-
dar primers a Badalona el 21 d’abril en el “Test Internacional Medallas de
Bronce y Plata” organitzat per la Federación Española de Patinaje.

Cal destacar el gran triomf de Montserrat Viadé, la gran campiona de Cata-
lunya, en la interpretació de la 5a simfonia de Behetoven.

Grup de patinatge sobre gel de la UE Horta, celebrat a Núria l’any 1961



Un gest que honora aquesta secció va ser que amb motiu del terrible acci-
dent aeri sofert a Brusel·les per l’equip representant dels USA de patinatge ar-
tístic sobre gel, aquesta secció va confeccionar una placa en la seva memòria.
La placa fou lliurada pel president del club Sr. Ciprià Riera Duch al vice-cònsol
d’USA, a la seu social del Foment Hortenc.

El Correo Catalán es feia ressò, el dia 24 de març de 1961, d’aquest gest tan
esportiu de la secció.
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Esther Gil rep un trofeig, en presència del Sr. Ciprià Riera. 1961



És l’any que cessa com a president de la secció Josep M. Calvó, que passa a
secretari de l’entitat. Per això es fa càrrec de la secció Àngel Ruiz Arroyo; vice-
president, Albert Viadé; tresorer, Mario Casa Peris, i vocals; Albert Gil i Jesús
Soler.

La natació i el waterpolo
La natació i el waterpolo viuen temps d’esplendor. Se celebren els Jocs Olím-

pics de Roma, en què participen figures tan representatives com Miquel Torres
i Isabel Castañé del CN Sabadell, que seran els nous ídols per als nedadors d’al-
tres clubs.

La temporada 1960-61 és importantíssima per a la secció de natació-water-
polo, per la gran activitat que desenvolupa, més si tenim present que la piscina
solament s’usava a l’estiu, car a l’hivern els entrenaments es feien al CN Cata-
lunya. Vegem una mostra d’aquesta activitat:

Maig 1961, gran premi de Pasqua. Té lloc a la piscina del CN Barcelona. Els
nedadors de la UE Horta Antoni Faja i Rosa Gil hi tenen una destacada actua-
ció.

Trobada interclubs. La UE Horta participa contra equips d’Igualada, de Mar-
torell, de Manresa, de Sabadell...

Travessia als ports de Blanes i Badalona i al llac de Banyoles. Amb els neda-
dors Enric Sagàs, Ramon Garreta, Antoni Faja, Gabriel Pozo, Albert Ruiz,
Josep Carbonell i León Mulero.

13 d’agost, la Setmana Esportiva Cultural, tot un festival de natació consis-
tent en un triangular entre els clubs del Fabra Coats - Poble Nou - UE Horta.

Setembre, Campionats Generals de Catalunya. Organitzats per la Federació
Catalana de Natació, es van fer a la piscina de Montjuïc. Per clubs, la UE Horta
quedà en 14 lloc. Hi intervingueren amb èxit els nedadors Jordi Sagàs i Quique
Sagàs, Xavier Ximénez i Joan Jané.

24 de setembre. XXXIV travessia al port de Barcelona, amb els nedadors de
la UE Horta: Joan Jané, Ramon Garreta, Antoni Costa, Jordi Sagàs i Albert
Ruiz.

25 de setembre, Campionat Social de Natació i Waterpolo del Club.
Els campionats socials del club són un veritable esdeveniment social, amb

participació de petits, grans i també de les famílies, ni que siguin d’especta-
dors-animadors. En aquests campionats socials els nedadors i nedadores que
varen triomfar són aquests:

Masculins: Jordi Sagàs 
Joan Jané 
Albert Ruiz
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Sergi Bota 
Ramon Garreta

Femenins: Rosa Gil
Margarida Larraya 
Carmen Vea

Infantils: Enric Sagàs
Antoni Faja 
Gabriel Pozo 
Pere López 
Diego Ortiz

25 de desembre, Copa de Nadal. Va tenir lloc a CN Barcelona, amb Marina
Campos, Margarida Larraya i Susana Larraya.

Cal destacar que la gran activitat de natació i waterpolo al Club és deguda a
la importància dels cursets de natació, als quals assisteixen centenars de joves.
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Campionats social de natació i de waterpolo del Club. 25 setembre 1961
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Hoquei patins

La temporada que la secció de l’hoquei havia iniciat en 1961-1962 és de gran
importància.

L’equip juga a la 2a Divisió de Catalunya. L’Horta d’hoquei està entre els
clubs de gran importància històrica dins l’hoquei: Vilafranca, Reus Ploms, Sant
Ignasi, el Vendrell, Figueres, Mataró, Girona...

A la dècada dels seixanta a les instal lacions del club se celebra la “Copa Me-
diterráneo” amb la participació d’equips de prestigi com l’Espanyol, el Barcino,
l’Olivetti...

Equip d’hoquei 1961-62. De la Torre, Alodes, R. Puig (delegat), J.M. Mundet, Mañas, F. Puig, Martí, Vial,
Estany







La Secció de Bàsquet

A l’inici dels 60, l’Equip Sènior està format per aquests jugadors: Miquel Hi-
dalgo, Josep Oliveras, Albert Gisbert, Gaspar Oliver, Víctor Bottini, Manuel
Ortiz, Bartomeu Farreny, Jesús Mirete, Francesc Jordà, Carles Gómez, Ramón
Puente, Josep M. Pueyo, Albert Samà, Manuel Rius, Joan Bel i Enric Roig.
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L’equip de juvenils està format per aquests jugadors:
Albert Buxadé, Manuel Rius, Josep Oliveras, Joan A. Blanch, Joaquim Blanc,

Casimir Torné, Josep Palau, Jaume Pons i Jaume Val.

Equip Sènior. 1961
R. Calero, E. Roig, Gil, M. Ortiz, R. Sancho, Palacios, J. Barberà, R. Puente...



L’equip infantil està format per aquests jugadors:
Francesc López, Jerónimo Madrid, Eugeni Muñoz, Jaume Pons, Joan Vila,

Jaume Vallhonesta, Josep Buxadé, Jordi Robert i Enric Serra.
La temporada de 1962, l’Horta de bàsquet juga a la mateixa categoria B de

regional de Catalunya. L’entrenador és el Sr. Joaquim López.
Durant la temporada del 1960 la secció del bàsquet està regida per aquesta

junta:

President Manel Ortiz 
Vice-president Rogelio Sancho 
Secretari Ramon Puente 
Vice-secretari Albert Samà 
Vocals Enric Roig 

Josep Prous 
Francesc Ortiz

Tos ells coneixien bé la Secció de bàsquet, car havien estat dels primers juga-
dors i sempre havien estat lligats al bàsquet de la UE Horta.
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Equip juvenil. 1963-64
Sr. G. Oliver (manager), Barnet, Robert, Madrid, Ortiz, Segués (entrenador), Luna, Alaman, Buixadè...



1962-1963, una gran temporada per al Patinatge Artístic

L’any 1962 és un any magnífic per a la secció de patinatge artístic, i són
molts els actes importants en què van participar, i van deixar molt alt el nom
de la UE Horta.
• Participació en el Test de primavera, on va resultar vencedor la UE Horta
amb Montserrat Viadé, M. Àngels Ruiz, en el grup A; en el grup C, la primera
fou Isabel Font.
• XVII Campionat de Catalunya, on les representants de la UE Horta, Mercè
Ruiz d’Infantils i Isabel Font van quedar 2a i 1a respectivament.

En la categoria femenina, la 1a fou Montserrat Viadé i en categoria mascu-
lina el 1r fou Jesús Soler, el 2n, Albert Viadé i el 3r, Germà Gil. En parelles 
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Equip de Sènior 1961-62
E. Roig, Calvó, E Ortiz, Ll. Durà, C. Riera, López, Calero, M. Arias, R. Puente, R. Sancho, A. Samà



mixtes, 1r, Ester i Germà Gil; 2a, M. Àngels Ruiz i Jesús Soler, i 3a, Rosa M.
Sánchez i Albert Viadé.
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La parella mixta de patinatge
artístic, els germans Gil.

Jesús Soler, campió d’Espanya de
2a categoria.

•   Campionats d’Espanya a Mallorca: En categoria femenina, Montserrat Viadé
1a. Parelles mixtes; 1a, Ester i Germà Gil, campions d’Espanya de la categoria;
2n, M. Àngels Ruiz i Jesús Soler, campions d’Espanya de 2a categoria. Categoria
masculina: lr, Jesús Soler, 2n, Albert Viadé i 3r, Germà Gil.



• Criterium Mundial d’Essen (Alemanya). La Montserrat Viadé hi va aconse-
guir un brillantíssim 2n lloc.
• Per la Festa major d’Horta 1962, representació del “Lago de los cisnes” per
quart any. El mateix any de 1962, representaran l’obra al polisportiu de Grano-
llers.

Representació del “Lago de los cisnes” al pavelló de Granollers, amb un gran
èxit artístic, de públic i de crítica.

El diario “Vallés” escrivia a la seva crònica del 8 de juliol de 1962: “Extraor-
dinario éxito de los patinadores de la UD Horta”. “Indiscutiblemente que estos
muchachos y chicas que forman la sección de patinaje artístico de la UD Horta
son una cosa formidable. No en balde, en los últimos campeonatos de España
celebrados en Palma de Mallorca, coparon los primeros puestos de cada cate-
goría”.(...) “Sin pecar de exagerados podemos afirmar que sin lugar a dudas ha
sido éste el mejor espectáculo que se ha presentado en el Pabellón Municipal
desde su inauguración”.
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Campionat d’Espanya de Patinatge Artístic. Mallorca. Agost 1962. 7 patinadors, 7 copes amb l’entrenador
Piero Baressi
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Durant la Festa Major d’Horta es va fer un gran festival per veure ben de
prop els campions que tan meravellosament deixaven el nom del club i del barri
per arreu on actuaven. No cal dir que aquestes demostracions eren seguides
massivament pels veïns del barri, ja que el primer dia s’exhaurien totes les en-
trades.

El programa, extraordinari, era la representació en operama sobre patins
del “Lago de los Cisnes” per la Festa Major.

Representació de “Madame Butterfly”. Festa Major d’Horta. 1963



El Mundo Deportivo del dia 23 de setembre de 1962 dedicava dues pàgines
a parlar elogiosament d’aquest esdeveniment.

Cal destacar per damunt de tot el Campionat del món celebrat a Miami,
USA. Montserrat Viadé i els germans Ester i Germà Gil van ser els seleccionats.
Montserrat Viadé hi aconseguí un meritori 6è lloc.

L’any 1963 la Secció de Patinatge Artístic ha arribat a un prestigi excepcio-
nal, tant nacional com internacional, amb unes figures que han marcat tot un
capítol dins el patinatge d’Horta.

Per la Festa Major de 1963 un nou esdeveniment artístic amb la representa-
ció de “Madame Butterfly”, amb un èxit extraordinari de públic i de crítica.

Homenatge als patinadors internacionals

Hem dit també que la Secció de Patinatge Artístic gaudia d’un ben merescut
prestigi internacional, perquè Montserrat Viadé i els germans Ester i Germà
Gil varen tenir una excel·lent participació, representant Espanya, en els darrers
Campionats Mundials celebrats a Miami (EU).

Precisament el segon diumenge de febrer de 1963, amb les autoritats muni-
cipals del Districte, la UE Horta retia un homenatge als patinadors internacio-
nals i els lliurava la medalla d’or de l’entitat.

A l’homenatge participaren “todos los componentes activistas de esta mag-
nífica sección de patinaje artístico, los cuales realizaron ante el público asis-
tente magníficas exhibiciones en sus respectivas especialidades, siendo todos
ellos muy aplaudidos”, segons notícia treta del Barcelona Deportiva, de l’11 de
març de 1963.

Davant d’aquest prestigi aconseguit arreu, era més que natural que es con-
cedís a la UE Horta la celebració dels XVIII Campionats de Catalunya de Pati-
natge i Dansa.

XVIII Campionats de Catalunya de Patinatge i Dansa

El 17 de març es rep una carta de la Federació Catalana de Patinatge per la
qual es concedia a la UE Horta l’organització dels Campionats de Catalunya
de Patinatge de totes les categories, a celebrar la primera quinzena del mes de
maig.

No cal dir que és una gran notícia i alhora una gran responsabilitat que el
club assumeix de grat.

Volem dedicar un comentari ampli a aquest esdeveniment. La UE Horta ja
havia aconseguit que el seu nom fos conegut i respectat, i a més la secció de
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Patinatge Artístic i Dansa era una realitat que traspassava l’àmbit fins i tot na-
cional.

Per a aquest esdeveniment la UE Horta va imprimir un programa magnífic
que començava amb una salutació del president Sr. Ciprià Riera: “La Unión
Deportiva de Horta, que a través de las correspondientes secciones deportivas
viene desarrollando las variadas manifestaciones, tiene el honor de presentar
los XVIII Campeonatos de Cataluña de Patinaje Artístico y Danza, que tendrán
lugar en estas instalaciones deportivas del Parque Municipal de Deportes de
Horta, durante los días 18 y 19 del presente mes de mayo”.

Hi havia un “Comité de honor”que pràcticament venia donat per les estruc-
tures sòciopolítiques dels anys seixanta. És a dir, el capità general, el gover -
nador civil, l’alcalde, el president de la Diputació, el delegat regional de la
Delegación Nacional de Educación Física y Deportes; el president de la Junta
Municipal del Districte XII, el president de la Federación Española de Patinaje,
el comissari de policia del districte XII, el Jefe Político de FET y de las JONS,
i l’alcalde de barrí.

Hi havia també el “Comité Técnico” i el “Comité Organizador”, formats fo-
namentalment per personal de la UE Horta.

La participació de l’Horta fou, com és de suposar, molt representativa:

1a categoria: Montserrat Viadé 
M. Àngels Ruiz 
Jesús Soler

1a categoria, parelles: Ester Gil 
Germà Gil

2a categoria: Montserrat Marín 
Maria R. Sánchez 
Mercè Ruiz 
Isabel Font 
Albert Viadé 
Hilari Rozas

Debutants: Magda Bonet

Infantils: Maria C. Garcia 
Marilín Álvarez 
Marisa Soler 
Neus Bertran
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La premsa va elogiar l’organització dels Campionats:
“Con gran brillantez se disputaron los Campeonatos de Cataluña de patinaje

artístico y danza”, titulava “El Mundo Deportivo,” del dia 25 de maig de 1963,
i il·lustrava la crònica amb una fotografia del capità general de Catalunya lliu-
rant la copa de campiona a Montserrat Viadé.

S’hi podien llegir frases com aquesta: “Un nuevo alarde de organización, en
una perfecta realización, ha conseguido la UD Horta, en los XVIII Campeona-
tos de Cataluña de Patinaje Artístico y de Danza”.

“Barcelona Deportiva” del 27 de maig de 1963 publicava aquest titular:
“Grandioso éxito de organizacción en los Campeonatos de Cataluña de Patinaje
Artístico y de Danza”. “Éxito de organización, en una perfecta sincronización
de potencia, de sutilezas y de plausibles realidades, el conseguido per la vete-
rana y siempre eficiente entidad de la UD Horta a través de los XVIII Campeo -
natos de Cataluña de Patinaje y Danza celebrados en su remozada y ya famosa
pista”.

Campionats de Catalunya de Patinatge Artístic celebrats a Horta 1963. Presidència d’honor



Tots els representants de l’Horta van ocupar els primers llocs, però hi ha
dues figures que hi sobresurten: Montserrat Viadé i M. Àngels Ruiz, que hi va
aconseguir el 3r lloc.

Jaume Quintana, ho resumia així a “Barcelona Deportiva” el 27 de maig de
1963: “En síntesis, unos campeonatos brillantísimos, en una organización de
primerísima magnitud (...)

Hubo un apoteósico reparto final de premios, en una sesión memorable noc-
turna, y el deseo unánime de todos de que se repitan festivales de esta categoría.
(...)

El patinaje artístico merece una atención más acentuada y unas actuaciones
más continuadas. La U.D. Horta, primera entidad barcelonesa en patinaje, me-
rece nuestro justo y reconocido culto, por su valentía, su filantropía e interés
en apoyar el deporte minoritario”.

114

El Capità General de Catalunya, Lluis de Lamo Peris lliura els trofeus en els campionats d’Espanya



“Solidaridad Nacional”, del dia 21 de maig de 1963, publicava aquest títol
suggestiu: “Montserrat Viadé, Edurne Echevarrieta-Mario Cárdena y los her-
manos Gil, renovaron sus títulos regionales”.

També “La Prensa” del dia 21 de maig de 1963 escrivia elogis de l’acte de
cloenda dels XVIII Campionats de Catalunya de Patinatge i Dansa.

Les classificacions foren les següents:

Primera categoría 1a Montserrat Viadé

Individual femení 1a Montserrat Viadé
2a Margarida Calafell 
3a M. dels Àngels Ruiz

Segona categoria 1a Lili Murtra 
Individual femení 2a Conchita San Nicolás 

3a Montserrat Marín 
4a M. Mercè Ruiz 
5a Isabel Font

En debutants 1a Magda Bonet

Individual masculí 1r Albert Viadé 
Segona categoria 2n Hilario Rozas

En parelles Edurne Echevarrieta-María 
Cárdena; Ester Gil i Germà Gil 
Núria Rozas i Hilari Rozas, foren
proclamats campions de Dansa,
parelles mixtes primera categoria 
i segona categoria respectivament.

“Un éxito total de organización y calidad que ha venido a sumarse a los ya
conseguidos por la entidad”, segons “Solidaridad Nacional” del 21 de maig de
1963.

Participació en els XX Campionats d’Espanya d’Hoquei
Patí

Uns dies després de la celebració del Campionat de Catalunya de Patinatge,
se celebraven, ben a prop, a Cerdanyola, els XVI Campionats d’Espanya d’Ho-
quei.

El Club d’Hoquei de Cerdanyola va proposar a la Federación Española de
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Hockey d’incorporar el patinatge artístic en el programa d’actes, cosa que va
permetre als seguidors de l’hoquei presenciar dues modalitats.

Doncs bé, es va encarregar a la UE Horta que tingués cura d’aquestes exhi-
bicions.

Novament la UE Horta ha donat la campanada amb les seves figures.
“El Mundo Deportivo” del 27 de maig de 1963 ho resumia així:
“Montserrat Viadé, la gran campeona de España y destacada entre las del

patinaje artístico mundial, realizó en sus tres actuaciones una extraordinaria
demostración de la belleza de este deporte”.

Així varen quedar els nostres representants:

1a categoria masculí Jesús Soler campió
1a categoria femenina Montserrat Viadé campiona
2a categoria masculina Albert Viadé campió

Parelles mixtes:
1a categoria germans Gil, campions
2a categoria germans Rozas, campions

Es indubtable que en aquests 10 primers anys d’història de la UE Horta hi
ha un resultat excel·lent de la secció de Patinatge Artístic amb les grans figures
de Montserrat Viadé, Jesús Soler, campió de Catalunya l’any 1959 i d’Espanya
el 1960, i els germans Gil, Germà i Ester.

Però hi ha també altres figures importants: Mercè Ruiz, M. Carmen Garcia,
Mercè Olivé, Neus Beltran, Elisabet Sánchez, Núria Simó, M. dels Àngels
Ruiz...

Montserrat Viadé, figura del patinatge artístic

Deixeu-me, però, que parli de la gran figura del patinatge artístic Montserrat
Viadé, com un símbol viu de la nova entitat que, amb una dècada d’història, ja
passejava per arreu figures esportives.

Montserrat Viadé és una de les figures més destacades en aquests deu anys
d’història de la UE Horta.

Montserrat Viadé va començar a patinar als 7 anys i entrà en competició als
9 anys; començà a la UE Horta als 11 anys.

Els anys 1956 i 57 fou campiona infantil de Catalunya i d’Espanya.
El 1958, campiona de Catalunya i d’Espanya de 2a categoria, per la qual

cosa pujava automàticament a la categoria.
El 1959, campiona de Catalunya i d’Espanya de la categoria.
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El 1960, sots-campiona de Catalunya i d’Espanya de 1a categoria.
L’any 1961-62 i 63, campiona de Catalunya i d’Espanya de 1a categoria.
7 campionats de Catalunya i d’Espanya i un de sots-campiona. 
6 vegades internacional. La 1a vegada, als 12 anys, a Itàlia.
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Critèrium mundial celebrat a Alemanya l’any 1961, classificada en un 4t lloc.

Test internacional
Any 1958, Medalla de bronze 
Any 1961, Medalla de plata

Test nacional
Medalla de bronze 
Medalla de plata

Distincions nacionals i estatals
– Medalla d’or al mèrit esportiu de la Federació Catalana de Patinatge.
– Medalla de plata al mèrit esportiu de la Federación Española de Patinaje.
– Medalla de plata al mèrit esportiu de la Diputació de Barcelona.
– Classificada entre els 6 millors esportistes durant tres anys.

Montserrat Viadé. Juliol, 1962



Als 18 anys, a causa d’una malaltia, va deixar el patinatge de participació,
però als 20 anys continuà a la UE Horta com a entrenadora, durant 8 anys.
Com a mestra, va aconseguir grans alumnes, com els germans Mur, Montse
Marín, Mercè Olivé, Florentina Martí, M. Carme Garcia etc.

Companys seus al club foren els germans Gil, Jesús Soler, M. Àngels Ruiz,
Mario Rozas, etc.

Pere Ricart “l’avi” escriu al Butlletí, unes magnífiques paraules dedicades a
Montserrat Viadé, on se’ns parla del que va significar la Montse per al Club.

“Montserrat Viadé: que maca has estat sempre. Montse!, amb tu vàrem viure
l’època d’or del patinatge. Aquells festivals escenificats en què amb la teva ele-
gància patinant feies vibrar els espectadors. Festivals d’una qualitat irrepeti-
ble.

Tu vas fer campions. No deixaves els pòdiums sense la presència de l’Horta.
La UE Horta no pot ni ha d’oblidar-te. No pot oblidar el teu valor com a en-

trenadora, ni la teva exquisida sensibilitat com a persona, ni els sacrificis que
moltes vegades vas haver de suportar”.
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L’inconfundible estil
de Montserrat Viadé



Àngel Ruiz i Arroyo, nou president

L’any 1958, Àngel Ruiz ve a viure a Horta i es fa soci del club. Cada diu-
menge, ben d’hora, es reuneix amb una colla d’amics per jugar a frontó.

L’activitat del Sr. Àngel Ruiz està lligada directament a la Secció del Pati-
natge Artístic, de la qual serà un gran activista. La seva filla, M. Àngels, fou una
de les pioneres del patinatge artístic.

El 28 d’agost de 1964, Àngel Ruiz Arroyo és elegit nou president de la UE
Horta.

El nou president va haver d’afrontar el gran repte de fer tanta feina i tan ben
feta com s’havia fet al llarg dels 10 anys de la història del club. Calia, almenys,
mantenir allò que ja s’havia aconseguit, però, com veurem, no era fàcil, perquè
els esforços humans i els mitjans econòmics eren escassos.
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El frontó

El frontó, tan present a la UE Horta des dels seus inicis, segueix la seva acti-
vitat que consisteix fonamentalment en la pràctica de frontó entre colles d’a-
mics afeccionats que, després d’un bon partit, participaven d’un bon esmorzar.

L’handbol

S’inicia la temporada amb un partit d’handbol contra el CF Barcelona, a la
Festa Major del barri. L’Horta va perdre per la diferencia d’11 a 17; aquest par-

El Sr. Àngel Ruiz, impulsor
de la Secció de Patinatge
Artístic i president de la 
UE Horta. 1964-1971



tit servia de presentació de l’equip al barri. L’Horta d’handbol jugà a la 2a di -
visió, integrada per 10 equips.

El segon equip jugà en 3a categoria.
S’inicià la temporada amb aquesta junta directiva:

President José Sánchez Miranda
Vice-president Eugenio Moya Gracia
Secretari Vicente Ruiz de la Rosa
Vice-secretari Jaime Sánchez Tres
Vocals Juan Navarro Ulzurrun

Josep A. Villacorta 
Eduardo Giménez Segura 
Antonio Bea Vera

Entrenadors: Jordi Sais de la la secció i Eugenio Moya i Ramon Ferragut,
del segon equip.

Ja hem dit que l’Horta d’handbol és ja un equip conegut arreu de Barcelona,
i per això el seu balanç és més que satisfactori, guanyant fins i tot el triangular
organitzat a Martorell, amb el Gràcia i l’Horta. A més intervé a la lliga, a la
copa catalana...

La secció s’amplia amb l’activitat del segon equip, que juga a la 3a categoria,
en què prenen part 14 equips. El nostre equip queda a final de temporada en
un 7è lloc.

A més, la secció compta amb un equip juvenil, que hi participa amb 10
equips més.

El primer equip participà en el campionat de Catalunya, Trofeo Federa-
ción..., amb 29 partits jugats, 17 de guanyats i 12 de perduts, amb 330 gols a
favor i 216 en contra.

El mes de abril rep un homenatge el bon esportista i activista Juan Navarro,
el qual havia estat en la secció d’handbol des de la fundació, l’any 1957, i se li
fa lliurament d’un pergamí.

El mateix dia es donen els trofeus als jugadors exemplars de la secció:

A la constància, Fernando Oliveras 
A l’esportivitat, Eduardo Giménez 
A la col·laboració, Jaime Sánchez

També reben aquests trofeus Lluís Sala, Jordi Sais i Vicenç Quero, respecti-
vament.

“Ens hem de sentir més que satisfets de l’actuació del nostre primer equip”.
En el campionat de Catalunya el rendiment va ser molt positiu: 15 partits ju-
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gats, 12 de guanyats, 1 de perdut i 2 d’empatats, amb golejadors importants:
Villacorta, 96 gols; Rubio, 53; Comellas, 45; Bea 40; Narbon, 35.

Cal fer esment d’algun record especial, com els 16 gols que va marcar Villa-
corta, en el Campionat de Catalunya, al camp del Molins de Rei.

Segueix el bon nivell amb tres equips: un de segona, un de tercera i un de
juvenil, no sense dificultats, perquè falten delegats d’equip, falta entrenador,
falta porter...; però l’handbol va endavant, amb “elevado sentido de responsa-
bilidad y de compañerismo que alberga nuestra sección en todos sus aspectos”.

El bàsquet

La segona part de la dècada dels seixanta continua l’activitat de la secció
sota la direcció de Manel Ortiz i de l’entrenador Antoni Sagues, qui va dimitir
a finals de la temporada 1967-68 per necessitat de canvi d’aires.

En aquestes darreres temporades dels seixanta cal destacar els jugadors
Jordi Espinach, Emili Alcañiz i Jordi Grades i, entre els jugadors del juvenil,
Pere Piqué i Jaume Cantó.

Aquesta és la junta que al llarg de la segona meitat dels anys seixanta es fa
càrrec de la Secció de bàsquet.

President Manuel Ortiz Barneda
Secretari Jesús Mirete Garcia
Vice-secretari Jaume Pons Giménez
Vocals Gaspar Oliver Pons

Francesc Ortiz Barneda

La secció de bàsquet també comença l’activitat el mes de setembre, amb el
trofeu Samaranch “Diputació de Barcelona” que patrocinava el Sr. Joan A. Sa-
maranch.

L’Horta juga la lliga en el grup A del Campionat Regional, en què intervenen
11 equips, i acaba la temporada entre els 6 primers.

El 25 d’abril es juga el “Trofeu primavera”, una iniciativa esportista de la
secció de bàsquet de la UE Horta.

Al final de la temporada 1968-1969, Manuel Ortiz, que havia treballat pel
bàsquet des de jugador i dins de les diferents juntes directives fins a ser-ne 
8 anys president, deixa la presidència del bàsquet.

Manuel Ortiz se’n va després d’haver-ho donat tot al club, a la secció de bàs-
quet, com a esportista excel·lent i en la responsabilitat al capdavant de la secció,
amb Ramon Puente, Julio Gandia, Joan Bel, Josep Pueyo, Josep Caballero i
Josep Buixadé.

121



122

Treballant per fer la nova pista de bàsquet. 1965

Jugadors: Jesús Mirete, Kiko Jordà, Carles Gómez, Manuel Rius, Víctor Bottini, Tolo Farrény, Manuel
Ortiz, Josep Oliveras. Entrenador: S.Martí “Yo”



Aquesta és la nova junta que continuarà treballant amb la mateixa il·lusió
que els companys de junta de Manuel Ortiz:

President Ramon Puente Rodríguez 
Vice-president Mario Casa Peris 
Secretari Josep Oliveras Font 
Cap de material Albert Gil Vila 
Vocals Víctor Bottini Santamaría 

Antonio Canto Castro 
Manuel Rius Crespo 
Josep Buxadé del Tronco 
Juan A. Martínez

La comissió esportiva la formaven: Ramon Puente, Joan Viza, Joan Bel, An-
toni Cantó i Albert Gil.

Joan Viza, que havia estat jugador de la Selecció Nacional i entrenador de
La Salle Josepets, es fa càrrec de la secció de bàsquet com a entrenador.

Patinatge artístic

No és fàcil de repetir els grans triomfs dels representants de la UE Horta en
el patinatge artístic dels inicis dels anys seixanta.

Nova junta

President Josep Olivé Panades 
Vice-president Eugenio Garcia 
Secretari Juan Altadill Pelegrí 
Comptador Hilario Bernal 
Vocals Ramon Ruiz

Antonio Alvarez Escudero 
Francesc Fonalleras Alsina 
Jordi Beltran

Els anys 1964 i 1965 la secció passa per moments difícils, durs, de grans
vacil·lacions. Piero Baressi deixa el seu càrrec d’entrenador, per discrepàncies
amb la Junta de la secció. Davant les dificultats es fan càrrec de la secció, com
a responsables entrenadores Montserrat Viadé, Ester Gil i M. Àngels Ruiz.

L’any 1965 es fa càrrec de la secció com a entrenadora Montserrat Viadé,
que debutà per la Festa Major del barri dirigint un festival; proposà un ordre
d’entrenament, i afany de superació.
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La UE Horta, manté encara bons activistes en patinatge artístic i dansa: M.
Àngels Ruiz, Ester Gil i Germà Gil, que aconsegueixen els títols per a la UE
Horta dels Campionats de Catalunya en 2a categoria individual femení i infan-
til, i els 3rs llocs en els Campionats d’Espanya.

Menció especial per als germans Gil, Germà i Esther, que aconseguiren el
títol de Campions de Catalunya en parelles mixtes.

L’any 1966 es fan càrrec com a entrenadors Edurne Echeverrieta i Mario
Cárdena.

Campionat de Catalunya de patinatge i dansa

El 1964 es varen celebrar a les pistes de la UE Horta, organitzats per la Fe-
deració Catalana, els Campionats de Catalunya de Patinatge i Dansa. “Nuestro
club, y como colaboración a los mismos, puso a su disposición la pista así como
todo el material de que dispone la sección, como asimismo colaboramos los
directivos de la sección”.

Aquesta fou la representació de la UE Horta:

En individual masculí 1a categoría: 
El 1r fou Jesús Soler

Individual femení 2a categoría: 
1a, Montserrat Marín 
2a, Isabel Font

Per parelles mixtes 1a categoria: 
1rs, Germà Gil i Ester Gil

Dansa:
2a, Germà Gil i Ester Gil

Juvenil individual femení: 
3a, Lidia Fumalleras 
4t, Felisa Altadill

Infantils individual femení: 
1a, M. Mercè Olivé 
2a, M. Carme Garcia

Infantil individual masculí: 
1r, Fredy Gil
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La Federació Catalana va guardonar amb el trofeu “Ángel de plata” l’activis-
ta M. Mercè Olivé pel títol obtingut en el Campionat de Catalunya Infantil el
1964.

Campionat d’Espanya i d’Europa de patinatge i dansa

Els campionats d’Espanya de Patinatge i Dansa es varen celebrar a Sala-
manca els dies 1, 2 i 3 de juliol de 1965.

Hi van participar la parella Germà Gil i Ester Gil, en primera categoria;
Montserrat Marín, Rosa M. Sánchez, Isabel Font, Mercè Ruiz, en segona cate-
goria, i M. Mercè Olivé i M. Carme García com a intantils.

D’aquest mundial hi ha una anècdota que explica fins a quin punt era cone-
gut el prestigi de l’equip de la UE Horta dins del món de patinatge a Espanya.

Als campionats d’Europa de 1965 no acudeixen els clubs, sinó les diferents
federacions. Doncs, bé, els representants de la federació alacantina van dir en
veu alta: “Es que vosotros, los del Horta, estáis acostumbrados a ganar siem-
pre”, comentant una queixa de la Federació Catalana per l’actuació dels arbi-
tres. Mireu que no va dir: “vosotros, los de la Federación Catalana”.

Al final dels anys seixanta la secció de patinatge artístic ja ha superat total-
ment les dificultats i amb l’entrenadora Montserrat Viadé del primer equip i
Ester Gil, entrenadora dels que s’inicien en aquest esport artístic, la secció
torna a mantenir la categoria que li pertoca i que és reconeguda oficialment
per la Federació Catalana de Patinatge que, amb data de 13 de gener de 1969,
acredita el club com el primer de Catalunya en nombre de llicències de pati-
natge artístic, exactament 70 l’any 1969. Aquesta realitat permet afirmar que
també és el primer club d’Espanya en nombre de llicències federatives de pati-
natge artístic.

La natació i el waterpolo

L’any 1967 la natació continua el seu progrés per tres causes: per la renova-
ció constant dels seus nedadors, per l’augment i interès dels activistes de la sec-
ció i per l’afecció que comença a sorgir al voltant del club. Són ja 184 llicències,
enfront de les 146 de la temporada anterior.

Aquesta secció ha organitzat, l’any 1967, la fase semifinal dels Campionats
de Catalunya infantils masculins i femenins, i ha pres part en tots els Campio-
nats de Catalunya per categories.
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El mateix podem dir de la participació en els torneigs de waterpolo juvenil
i infantil, en què ha obtingut una molt bona posició.

Parlant de waterpolo cal fer esment del III Trofeu Unió Esportiva d’Horta
de Waterpolo, amb la participació dels equips CD Fabra i Coats, CN Mataró.
L’Horta aconseguí aquest trofeu.

En la la convocatòria l’aconseguí el CN Poble Nou; en la 2a, el CD Fabra i
Coats i en aquesta 3a, l’Horta.

Campionats de Catalunya de waterpolo

L’Horta de waterpolo participa, la temporada 1967-68, en els campionats de
Catalunya de waterpolo i arribà a les finals.

Amb aquest triomf passà a la SEGONA DIVISÓ CATALANA per primera ve-
gada en la seva història amb aquest equip: Joan Ollé, Lluís Ragàs, Jordi Sagàs,
Pere López, Andreu Lloansí Antoni Faja, Víctor Fernández, Rafael Peñalver,
Enric Sagàs, José Navarro, Lorenzo Martín i Emili Ragàs.
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Equip de waterpolo. 1968-69. Joan Ollé, Lluís Ragàs, Jordi Sagas, Pere López, Andreu Lloansí, Antoni
Faja, Víctor Fernández, Rafael Peñalver, Quique Sagas, Pepe Navarro, Lorenzo Martín i Emilio Ragas.
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Equip d’hoquei. Primera divisió 1967-68

Participació en els Campionats d’Espanya

El club participa, per primera vegada en la seva història, en els campinats
d’Espanya de Natació d’hivern per clubs que es varen celebrar a Saragossa, on
va aconseguir de batre rècords.

Miquel Carol, activista del club, participà en la “Paralímpic 1968”, celebrada
a Tel-Aviv, on aconseguí una medalla d’argent i una altra de bronze en 50 i l00m
estil braça, respectivament.

L’hoquei a la primera divisió

Al llarg de la dècada del seixanta, la secció d’hoquei avança molt gràcies a l’en-
tusiasme de tot un equip, el qual aconsegueix una cita històrica en pujar a la pri-
mera divisió en la temporada 1967-68 amb aquest equip: Josep M. Pomares,
Salvador Segura, Lluís Campany, Felip Capdevila, José Enrique Sánchez “Qui-
que”, José L. Costellán i Miquel Aresté, essent l’entrenador Francesc Puig.



L’activitat social del club

L’activitat social del club girava a l’entorn dels actes organitzats amb motiu
del lliurament de les insígnies d’or a les autoritats d’aleshores, com el Sr. V.
Costa Ugeda regidor del districte a qui es va concedir la insígnia d’or de la UE
Horta a la temporada 1960-61. O la que es va concedir al Sr. Juan A. Samaranch
el dia 29 de gener de 1961, com a agraïment de la seva visita a les instal·lacions
de la UE Horta.

L’any 1961, se celebra a les instal·lacions de la UE Horta, organitzada per
les entitats del barri, la Primera Setmana Esportiva i Cultural.

Constituïa també una veritable festa, la presentació dels diferents equips de
les seccions a l’inici de cada temporada, la qual cosa es feia durant la Festa
Major del barri.
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Final dels seixanta

Al final dels anys seixanta convé de fer una petita però significativa estadís-
tica de l’evolució dels activistes de l’entitat.

Repartiment de premis durant la Festa Social celebrada al Foment Hortenc el 2 de febrer de 1961



Per una banda, veiem el creixement que, al llarg de la dècada del seixanta,
ha tingut el club. Una evolució molt positiva d’activistes que s’incrementa nota-
blament a partir de 1963.

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968

104 350 832 823 645 634 747 807

A més, el club, al llarg de tota la dècada, va anar fomentant els cursets de
natació com a base i assentament de les diferents seccions i com una font d’in-
gressos per al club

Un treball que tindrà una recompensa honorífica per part de la Federació
Espanyola de Natació que concedeix una placa a l’entitat, per ser un dels clubs
d’Espanya amb més participació de cursillistes.
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DÈCADA DELS SETANTA





Dècada dels setanta

A la primeria dels setanta, cal esmentar la celebració a Barcelona, durant el
mes de setembre, dels Campionats d’Europa de Natació, de salts i de waterpolo,
a la piscina Bernat Picornell, en què van participar Santi Esteva i M. Pau Co-
rominas. Els Campionats varen ser un èxit esportiu i d’organització.

Joan A. Samaranch deixa el càrrec de delegat nacional d’esport i el succeeix
Joan Gich de Careda. Mor Bernat Picornell, gairebé cinquanta anys després 
d’haver impulsat la natació a Catalunya i a Espanya.

Catalunya passa per un moment extraordinari en el camp de l’esport en ge-
neral i de la natació en particular, car compta amb 7.000 llicències de nedadors,
gairebé 100 clubs adherits i federats, 22 piscines cobertes i 76 de descobertes.

A la UE Horta, a la dècada del setanta, comença un període de decadència
del club. El club ha viscut uns anys de treball intens, d’expansió, si no amb
molts recursos econòmics, sí amb molts recursos humans. Els anys setanta són
diferents, s’entra en una època de canvi sociològic, la gent comença a deixar 
la ciutat per buscar uns altres llocs d’esbargiment. La part econòmica és im-
portant per tirar endavant un club que comença a fer-se gran. I això no és fàcil.
Cal la dedicació dels socis, cosa que no sempre és possible, com podem com-
provar per la poca documentació de què disposem d’aquesta època. És, en de-
finitiva, sobretot fins a mitjan anys setanta, una època difícil.

La crisi econòmica porta el club a situacions greus, fins a arribar a la neces-
sitat que alguns membres de la junta directiva hagin de posar 5.000 ptes ca-
dascú. Això passava l’estiu de 1975, en què la piscina havia estat un fracàs
econòmic a causa del mal temps.

Malgrat tot, el president Sr. Ramon Puig i la junta no es desanimaren en cap
moment i portaren el club endavant, fins a aconseguir la construcció del polis-
portiu i la piscina coberta. I va deixar el club al seu successor, a la darreria del
setanta, amb bones perpectives, tant de socis com econòmiques.

El president Ramon Puig Obrador

Al Sr. Ramon Puig li pertocà de viure i portar directament la responsabilitat
del club, al llarg de la dècada del setanta.

La seva vinculació a la UE Horta li ve de la secció d’hoquei.
Els seus germans bessons Antoni i Francesc varen jugar com a juvenils, unes

quantes temporades, al club d’hoquei dels maristes de Sant Joan, al club Cul-
tural de la Creu Roja i al RCD Espanyol. L’any 1956 els fitxa la UE Horta que
volia portar endavant la secció d’hoquei. El pare dels bessons i d’en Ramon,
Ramon Puig Solà, és el delegat de l’equip. Per aquest camí, entra de vocal a la
junta de la secció d’hoquei el fill gran, Ramon Puig Obrador, qui en l’assemblea
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extraordinària celebrada el dia 2 d’octubre de 1971, fou elegit president de la
UE Horta.

En la mateixa assemblea s’aprovà la proposta de celebració d’un sopar d’ho-
menatge al Sr. Àngel Ruiz Arroyo, com a mostra d’agraïment als seus anys com
a president de la UE Horta.

En la reunió de junta del dia 20 d’octubre es concretà el sopar i se li atorgà
la insígnia d’or del club.

Des de l’any 1971, el Sr. Ramon Puig Obrador presideix la UE Horta amb
aquesta junta:

President Ramon Puig Obrador
Vice-president 1r Josep Sánchez Miranda
Vice-president 2n Lorenzo Acezat, fins 1974
Secretari Miguel Camarero Muñoz
Vice-secretari Francesc Pons
Tresorer Josep Villacorta
Comptador Ramon Puente
Vocals Vicente Ruiz de la Rosa

Antonio Lupiáñez 
Josep Muñoz 
Joan Clemente 
J. Mayoral 
Santos Mur

En Ramon Puig havia estat un “home just, un gran soci, un amic excel·lent,
un bon president i una persona amarada d’humanisme”, segons paraules de
Pere Ricart. Amb aquestes qualitats el nou president, amb la nova junta, co-
mença a treballar pel club malgrat les dificultats. El Sr. Pere Ricart, amb “la
seva constància i paciència, farà possible no tan sols la recuperació de la nostra
entitat, sinó intensificar els tràmits i pressionar els estaments oficials per co-
mençar les obres que posteriorment conduirien a la construcció de les instal·la-
cions què ara gaudim tots”.

L’adéu del Sr. Àngel Ruiz com a president del club

El dia 6 d’octubre de 1971, el president Sr. Puig proposava de fer un sopar
homenatge al fins aleshores president del club Sr. Àngel Ruiz Arroyo “com a
mostra d’adhesió pels seus anys com a president de la UE Horta”.
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El sopar homenatge se celebrà el dia 13 de novembre en un restaurant de
Cerdanyola.

Al sopar varen assistir els diferents presidents de les entitats del barrí i, en
representació de l’Ajuntament, el Sr. Costa Ugeda.

A l’acabament del sopar, el nou president de la UE Horta, Sr. Ramon Puig,
li donà les gràcies públicament, tot deixant constància “de tot el que s’havia fet
al club fins aleshores, que havia estat molt”. Tot seguit li lliurà la Insígnia d’Or
del Club.

També el Sr. Huguet, president aleshores de la UA Horta, li adreçà unes pa-
raules d’agraïment en nom de les entitats d’Horta i li imposà la Insígnia d’Or
del club “com a testimoni de la col·laboració existent entre els dos clubs”.

L’acte acabà amb unes paraules d’agraïment per l’acte del Sr. Àngel Ruiz,
qui donà les gràcies als presents “per la col·laboració que havia rebut dels seus
companys de junta” i desitjà a tots “sort i il·lusió per seguir treballant pel
Club”.

La natació i el waterpolo

Ja hem comentat l’impuls que té la natació a Catalunya a la primeria dels
anys setanta.

També la natació i el waterpolo de la UE Horta participaren d’aquesta em-
penta, malgrat les mancances d’espai, d’aigua, econòmiques... L’activitat de la
natació es va mantenir i es va veure premiat el treball dels seus 25 anys amb
noves instal·lacions.

L’etapa ve determinada per la magnífica tasca que havia portat endavant
l’entrenador Miquel Carol, el qual havia estat waterpolista al CN Poble Nou.
L’any 1968 entrava a la UE Horta com a waterpolista i l’any 1970, el mes de fe-
brer, se’n feia càrrec com a director tècnic.

Un tècnic “senzill, amable, jovial i amb ganes de treballar”.
A més, la UE Horta compta amb dues figures de la natació, els germans

Emili i Lluís Ragàs que a més donaran un gran impuls als cursets de natació.
Al començament de la temporada 1971-72 es fa càrrec de la secció aquesta

junta:

President Josep Navarro
Vice-president Joan Clemente
Secretari Raúl Adalid
Vocals Josep Canet

Martín Minguillon
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Lluís Ragàs, cap dels cursets de natació. 1972

Equip de natació del Club a Reus. 18-7-70 
Carlos, Lluís Ragas, M. Carol, J. R. Parremon, 
L. Pina, J. Ribes, L.Martín, E. Ragas



Al final de la temporada deixa el càrrec d’entrenador de natació i waterpolo
Miquel Carol, “que fou un dels pilars de la secció i que va revolucionar els mè-
todes d’entrenament a l’Horta”.

Es fa càrrec de la secció com a entrenador una de les figures de la natació
del club: Caries Martín.

L’u de desembre de 1971 mor el president de la secció Josep Navarro, un
home que havia treballat molt pel club i per la natació i el waterpolo en parti-
cular. Es fa càrrec de la secció com a president el Sr. Joan Clemente.

Campionats de Catalunya d’infantils

En els campionats de Catalunya que es varen celebrar a Martorell, Miquel
Carol va presentar un equip molt jove, en què varen sobresortir J. Martínez, 
A. Cucarella, J. Mateu i P. Bago que va rebaixar el crono hortenc en infantil 
de 4x200.

En la lliga de natació i waterpolo els resultats són alegries i decepcions, amb
Emili Ragàs com a vencedor dels 100 m lliures enfront del Fabra i Coats, M.
Carme Adalid molt bé en papallona i el magnífic temps de Carles Martín.

A més, comencen ja a sortir joves promeses que aviat esdevindran figures:
Joaquim Canet, Hilario Tapia, Néstor Ribera, Albert Brias i M. Albert.

Les 24 hores de natació

Havia estat tota una festa de la natació que es va celebrar a l’estiu de 1972.
Una festa que consistia a fer relleus al llarg de les 24 hores del dia.

Una festa impressionant si tenim en compte les estadístiques: 640 relleus i
95.375 m; a les 5h, portaven 21.500m; a les l0h, 40.850m; a les 20h, 79.000m.

Gran activitat la de la secció de Natació, que s’encarregava de l’organització
i de muntar les tendes de campanya per a dormir per torns.

Els Campionats socials de natació

Dins la gran activitat que es vivia al club els anys setanta, cal assenyalar els
campionats socials de natació.
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Es varen celebran els campionats socials amb marques de prou qualitat: 

Menors masculins Infantils masculins Juvenils masculins

Néstor Ribera Jesús Martínez  Rafael de la Rosa 
Joaquín Canet Pedro Bago Carlos Peña 
José Peñaroya Joan Mateu Xavier Gilabert

Sèniors Masculins Menors femenins

Carles Martín Núria Clemente 
Lorenzo Martín Àngels Brescó
Lluís Ragàs Montserrat Navarro

Carles Martín és l’entrenador i impulsor de la natació i el waterpolo.
L’equip base de waterpolo, que jugava a Segona Divisió, estava format per:

Miguel Martos, porter; Jordi Ribas, José Cuesta, els germans Emili i Lluís
Ragàs, els germans Lorenzo i Carles Martín, més Carlos Peña, Joan Mateu, Ra-
fael de la Rosa i Joan Poblet.
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Equip de waterpolo de 2a divisió



Campionats nacionals universitaris

Va ser un honor i una gran experiència la participació de la secció de natació
i de waterpolo als Campionats Nacionals Universitaris, on els nostres represen-
tants foren Emili i Lluís Ragàs, Xavier Gilabert i Lorenzo i Carles Martín.

L’equip de relleus va tenir un gran èxit, ja que varen aconseguir, entre tots
quatre, 14 medalles.

De les jornades dels campionats interclub, els millors classificats foren Emili
Ragàs i M. Carme Adalid.

Primera copa catalana de waterpolo

A la final de la copa de waterpolo celebrada l’estiu de 1970 a la piscina Sant
Jordi varen participar 18 clubs. L’Horta hi quedà en un 14è lloc, molt meritori,
si tenim present que els clubs catalans eren molt forts.

Campionats generals de Catalunya

Amb motiu de la inauguració oficial de la nova piscina de Manresa de di-
mensions olímpiques, la Federació Catalana de Natació va decidir de traslladar
per segona vegada els campionats generals absoluts a Manresa. La primera ve-
gada, l’any 1969, es varen celebrar a Sabadell.

L’actuació dels nostres nedadors i nedadores fou memorable. L’actuació del
club fou la millor de la seva història fins aleshores.

Els nedadors de la modalitat sènior es varen proclamar campions de Cata-
lunya. I la nedadora Lluïsa Casanovas es va classificar 4a en la categoria de
400m lliures i 5a en els l00m lliures.

Els germans Emili i Lluís Ragàs

A la primeria del 70 la Secció de natació i waterpolo compta amb una bona
representació de nedadores i nedadors: Núria Casanovas, M. Carme Adalid, Do-
lors Amalrich, Margarida Calpena, Lluïsa Casanovas, Maria Casanovas, Montse
Casanovas...; Emili Ragàs, Jesús Martínez, Loranzo Martín, Pedro Bago, Carlos
Martín, Lluís Ragàs...
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Les grans figures són els germans Ragàs, Emili i Lluís, que omplen un capí-
tol de la natació entre la segona meitat del seixanta i la primera meitat del se-
tanta.

Lluís Ragàs és el nedador més important dels que han sortit de la UE Horta.
Té un total de 27 rècords socials, dels quals 11 són de caràcter absolut.
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M. Carme Adalid

Va ser la gran nedadora del club de les primeres temporades dels setanta.
Dominava perfectament els quatre estils. Ja als 11 anys s’havia convertit en la
figura de la natació d’Horta.

L’any 1972, tant Emili Ragàs com M. Carme Adalid van rebre el trofeu al mi-
llor nedador “por haber conseguido un gran número de récords absolutos, así

Els germans Ragàs -Emili i Lluís- juntament amb L. Martín, A. Navarro, C. Martín i J. Muñoz.



como unas muy buenas actuaciones a lo largo de todo el año, cada uno en su
categoría”.

XV Campionats d’Espanya de natació

Si parlem d’aquests campionats d’Espanya d’hivern de 1972 és perquè 
l’Horta hi obté una immensa alegria en avançar 17 clubs. Emili Ragàs, una ve-
gada més, en fou l’artífex.

Quant al club, al llarg de 1972 s’han batut un total de 114 rècords socials,
15 han estat de relleus i 99 individuals, que es reparteixen en 34 de masculins
i 65 de femenins.

Al final del 1972 els premis de la constància varen recaure en Carmen Ruiz
i Francesc Maíz, i els dels millors nedadors en Carme Adalid i Emili Ragàs.
Una placa al president de la secció Joan Clemente per la gran activitat portada
a terme.

El 16 de novembre de 1972 el secretari de la Federació Catalana de Natació
tramet un certificat en el qual fa constar que des de 1954 l’historial de la UE
Horta ha estat excel·lent.

A la fi de l’any 1973 deixa d’entrenar la natació i el waterpolo Carles Martín
i se’n fa càrrec Domingo Mesa “Mingo”, com se’l coneixia familiarment.

Carles Martín deixa el club amb bones marques dels nedadors i nedadores:
Pedro Bago en braça; els avenços de Margarida Parra, M. Carme Adalid, Joa-
quim Canet i Rafael Mañez.

Per a l’equip de waterpolo la temporada 1974-75 ha estat la millor, tant per
al primer equip com per als infantils.

A la secció, durant la temporada 1974-1975 s’han millorat més de 187 rè-
cords socials.

X Trofeu Barcelona de waterpolo

El 1974 són ja 10 anys consecutius de la celebració del “Trofeu Barcelona”
de waterpolo.

L’equip de waterpolo que juga a la segona divisió, encara que amb molts pro-
blemes, mai no ha deixat de celebrar aquest trofeu que el caracteritza i li dóna
prestigi, un trofeu que, després de 10 anys, està totalment consolidat. Avalen el
seu prestigi la participació dels millors equips de waterpolo de la ciutat com
poden ser el CN Catalunya, CN Atlètic, CN Júpiter, etc.
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Rafael de la Rosa

Rafael de la Rosa és un dels col·laboradors de la natació durant molts anys
a la UE Horta, on va començar l’any 1963, als cursets de natació. Després va
tenir els entrenadors Francesc Pros, León Mulero, Antoni Subirana, Jordi Llo-
rens, Miquel Carol, Carles Martín, Domingo Mesa i Joan Mateu. Des de 1974,
l’activitat de Rafael de la Rosa està directament lligada a la Secció de Natació
i a la UE Horta.

Una junta jove

L’any 1975 hi ha modificacions a la junta directiva de la secció. Hi entren
nous elements: Carles Martín, Emili i Lluís Ragàs, Lorenzo Martín, Domingo
Mesa... “Gent jove i amb empenta”.

El frontó

La secció de frontó al llarg de la dècada dels setanta continua amb l’activitat
que ja coneixem, és a dir amb l’activitat de molts socis que practicaven l’esport
del frontó com a afeccionats a la pilota a mà.
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Grup d’impulsors del frontó “Els matiners”
en un homenatge l’any 1983. 
Ricardo, Granados, Serafín, Nazario,
Benito i Salonova.



El frontó esdevindrà un espai d’activitat de pilota a mà o a pala per a socis
amb afecció.

Sí que hi va haver activitat, al llarg dels anys setanta, tant de socis indivi-
duals com de grup, amb “La penya dels matiners”, socis de més de seixanta
anys que cada dissabte, de bon matí, ja estaven jugant al frontó i després es
prenien un bon esmorzar.

No hi havia gent jove per tirar endavant un grup d’activistes federats.

L’handbol, l’adéu a una secció

L’handbol, que havia estat una secció de prestigi, no solament dins la UE
Horta, sinó de la mateixa Federació, i que havia comptat amb l’esforç del Sr.
Josep Sánchez, impulsor i ànima de la secció, desapareix al començament dels
setanta.

La Junta directiva, formada per Josep Sánchez, Leandre Caldero i els juga-
dors que feien també d’entrenadors, Josep Villacorta i Pere Comellas, no en
varen poder evitar la desaparició.

La secció comptava a la primeria del setanta amb tres equips:
El primer equip, que juga a la 2a categoria provincial A, funciona sense gai-

res problemes, però al final de la temporada 1970-1971 l’entrenador se’n va i
no se’n nomena un altre.
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El Sr. Josep Sánchez, impulsor de
l’handbol a la UE Horta, qui veurà la
desaparició de la “seva” secció
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El segon equip juga a la 3a categoria; la seva actuació també és bona.
L’equip de juvenils que entrena Josep Villacorta (Pepe), també funciona bé.
El mes de novembre de 1971 s’atorgà una placa al Sr. Josep Sánchez “en

prueba de agradecimiento por sus años de dedicación y desvelos en pro de la
sección, en el día de despedida como presidente”.

Per problemes interns i econòmics, la secció en ple decideix d’anar a jugar
al Club del Poble Nou la temporada 1971-72. Però les coses tampoc no els van
anar bé en aquest club, i van decidir de tornar a la UE Horta al final de la tem-
porada 1972-73. Ja era tard. El club ja tenia el seu espai més que ocupat. La
secció es va dissoldre.

L’hoquei patins

L’hoquei dels inicis dels setanta comença a posar les bases per als grans
triomfs que arribarien a la dècada dels vuitanta i que podem concretar en el
reforçament de l’equip júnior, l’inici de l’equip juvenil i la creació de l’escola 
d’hoquei.

Equip d’hoquei de la 2a divisió 1973-74. F. Campillo, P. García, J. Zurita, E. Salvadó, I. Pi, M. Puértolos,
Paco i Quique.



L’equip júnior, que juga a la divisió nacional, baixa a la 2a divisió la tempo-
rada 1972-73, on estarà participant fins a la temporada 1977-78, en què pujà
una altra vegada a la la divisió nacional.

L’any 1972 la secció d’hoquei escull una nova junta, que es posa a treballar,
no sense dificultats, per la solidesa de la Secció:

President Josep Olivé
Vice-president Ir Francesc Puig
Vice-president 2n Joan Cebrian
Secretari Sebastián Ruiz
Vice-secretari Sr. Ferrés
Cap de material Sr. Gregori
Vocal Sr. Joaquim Zurita

És junta experimentada que coneix bé el món de l’hoquei.

Campionat provincial juvenil d’hoquei

En aquesta primera part de la dècada del setanta cal destacar l’èxit obtingut
per l’equip juvenil durant la temporada 1974-75 en el Campionat Provincial Ju-
venil, en què arriba a disputar la final amb els equips Barcino, Español.
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Equip juvenil d’hoquei patins que va jugar la final al Campionat Provincial Juvenil. 1974-75. 
Zurita (entrenador), Ribo, Martínez, Guillem (delegat), Oliver, Conrad Puig (entrenador), M. Guillem, 
A. Martínez, Cortacans, Trabel



L’Horta va perdre enfront del Laietà per 5 a 4, però va queda subcampió i va
anar als campionats d’Espanya a celebrar a La Corunya.

L’equip juvenil està format per A. Martínez, Sergi, P. Olivé, Quique, M. Gui-
llén, Conrad i Trebal.

Al final de la temporada, el Sr. Joaquim Zurita deixa el lloc d’entrenador dels
equips Sènior i Juvenil i és contractat com a entrenador el Sr. Francesc Puig.

El Sr. Joaquim Zurita passa a ocupar el càrrec de president de la secció fins
a la temporada 1976-77.

Fundació de l’escola de patinatge

Cal destacar que l’any 1973 es funda l’escola de patinatge de la secció, pa-
gada íntegrament pels pares.

L’escola compta des dels inicis amb un equip de Benjamins, un d’Alevins i
un d’Infantils. Salvador Segura, és l’entrenador i l’ànima de l’escola.

Patinatge artístic

Al començament dels anys setanta hi ha problemes i preocupacions a la sec-
ció de patinatge artístic: la pista està gastada per la pràctica de patinatge artís-
tic, la plantilla de patinadores és excessiva, les més petites de l’escola falten
molt als entrenaments...

S’anirà treballant, i, progressivament, el treball es veurà premiat amb nous
títols. A partir de 1971, el treball serà dirigit per aquesta junta:

President Santos Mur
Vice-president Lorenzo Acezart
Secretari Pere Ricart
Vocals Badia, Codina

Primer test nacional de plaques d’or, argent i bronze

Aquests premis tenien per objectiu donar un certificat o diploma per poder
entrenar. Calia passar unes proves de teoria i pràctica que els aspirants als di-
plomes havien après als clubs respectius.
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El 1972 se celebra al polisportiu de Sabadell el primer test nacional. La sec-
ció de patinatge de la UE Horta hi presenta 16 participants. S’hi varen aconse-
guir 7 medalles de bronze, 4 d’argent i 4 d’or.

Frorentina Martí, a més, es va classificar per a participar al test internacio-
nal, que se celebrava a Bèlgica, al qual no va poder assistir.

Critèrium de patinatge artístic

Els dies 17 i 18 de juny de 1972 es participa al critèrium de patinatge lliure
a celebrar a Reus amb els patinadors Lluís Belles, F. Martí, Elisabet Sánchez,
Montserrat San Agustín i Paquita Ricart.

Els resultats són aquests:

Lluís Belles
Elisabet Sánchez
Montserrat San Agustín
(Paquita Ricart no hi va participar per lesió.)
Parella mixta: Olga i Carles Mur, 3rs

Infantils: M. Carme Garcia, 1a individual femení
Núria Gonzalo, 4a individual femení

Lluís Belles va ser seleccionat per al Critèrium Internacional de Palermo.

Campionat d’Espanya

El mes de juny de 1973 se celebra el campionat d’Espanya amb aquesta par-
ticipació i resultats:

Lluís Belles Subcampió. la categoria individual masculí
M. del Carme Garcia Campiona. 2a categoria
Paquita Ricart 3a classificada

Aquestes dues patinadores ascendeixen 
a la categoria

Parella mixta Olga i Carles Mur, Subcampions d’Espanya

Començava així la gran carrera dels germans Mur, que tantes alegries havien
de donar a la UE Horta al llarg de la seva carrera, com anirem veient.
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L’estil incomparable dels germans Mur



El bàsquet

En començar els anys setanta, la secció de bàsquet, dirigida fonamentalment
per Ramon Puente “Ramoní”, és una de les seccions de la UE Horta amb més
crisi d’identitat.

Una crisi que durarà fins la segona meitat dels setanta.
La secció, però, seguia activa i comptava amb tres equips:
Sènior, que quedà entre els 8 primers de 14 equips.
Júnior, que també quedava entre els 10 primers de 14 equips.
Juvenils, que quedaven entre els 5 primers de 14 equips.
La casa Moritz patrocina la secció de bàsquet.

Fundació de l’equip femení de bàsquet

Als inicis dels anys setanta, temporada 1972-1973, neix a la UE Horta, el
bàsquet femení, gràcies a l’interès de qui en serà el primer entrenador, Manuel
Navarro Miranda, que aconsegueix èxits notables ja des de les primeres tempo-
rades.

Van pertànyer a aquell primer equip: Dolors Pérez, Marisol, Montse Moreno,
Isabel Amigó, Núria Serra, Marta Gispert, Lourdes, Ana Ferrusola... i alguna
jugadora més.

Actualment, fills i filles d’aquell primer equip són components d’alguns
equips de la UE Horta.
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Primer equip federat de bàsquet
femení. 1972-73



La secció de majorettes

La nova secció de majorettes de la UE Horta va començar a funcionar el 23
de novembre de 1972.

Els Srs. Salvador Serrano i Basilio Niño, que era comandant de la Guardia
Civil, en foren els impulsors. El club els va rebre amb la condició que no fossin
cap càrrega econòmica per al club. Per aquesta raó, les mares s’encarregaven
del vestuari.

El primer president i entrenador fou el Sr. Basilio Niño.
El 1973 el president i entrenador fou el Sr. Salvador Serrano, qui continuà

els mètodes marcials del seu antecessor.
Durant aquest primer any, el grup de les majorettes participà a la festa major

d’Horta i a les festes d’altres pobles de Barcelona, Sant Boi, Caldes...
En 1975, la secció obté un gran èxit amb la participació al programa Giravolt

de la TVE2.
Al final del 1975, en deixar la direcció i l’entrenament el Sr. Salvador Se-

rrano, la secció desapareix de l’entitat. Se’n guarda, però, un bon record.

Situació de la UE Horta a la primeria dels setanta

Donem unes dades significatives de la situació del club durant els primers
anys dels setanta, a fi de poder veure l’evolució dels problemes econòmics que
travessa la UE Horta fins als darrers anys de la dècada. Malgrat tot, com ja hem
apuntat, l’entitat esportiva tira endavant i, a més, inicia nous projectes que es
culminen feliçment per al club.

Els primers anys dels setanta, fins al 1975, la UE Horta tenia aquest compo-
nent humà:

Secció de natació i waterpolo: 154 activistes amb llicència federada

Hoquei: 55 
Handbol: 50 
Bàsquet: 63 
P. Artístic: 26 
Esc. P. Artístic: 47

TOTAL: 395 activistes amb llicència federada

151



El personal per atendre les instal·lacions era aquest:

Empleat fix 1 Joaquim
Empleades fixes 2 dones, Isabel i Maria
Eventuals 1 empleat diari. Sr. Vivancos

3 empleats per a diumenges i festius
1 empleat més a l’estiu
2 administratius per hores
1 empleat per hores per a manteniment

Quotes: Familiar 100 ptes
Fins a 14 anys 50 ptes
Més grans de 14 anys 100 ptes
Activistes 25 ptes
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El Sr. Joan Vivancos, rep de mans del Sr. Jordi Avancés, el diploma i la insignia d’or del Club, és felicitat
pel Sr. Albert Batlle. 31-5-90.



Les dificultats del club

La difícil situació econòmica que travessa el club obliga la junta directiva a
prendre aquestes decisions el dia 6 de desembre de 1972.

1. A partir d’ara la junta tan sols dedicarà la seva atenció als problemes de
tresoreria.

2. Ajustar els ingressos a les despeses de l’Entitat. Cada secció s’ha de valer
pels seus propis mitjans.

3. Donar-se de baixa del fil musical.
4. Actualitzar i comptabilitzar els socis reals de l’entitat.
5. Prescindir de dos treballadors.

Davant del greu problema econòmic, el president i vice-president recorden
els altres membres de la junta que el més important és “que la joventut faci es-
port i participi en competicions”

Segon període del Sr. Ramon Puig com a president

El 1976, es comença a obrir una nova etapa, amb una nova junta directiva
presidida pel Sr. Ramon Puig Obrador:

President Ramon Puig
Vice-president Jordi Avancés
Secretari Miguel Camarero/Pere Ricart
Tresorer Lluís Ragàs
Vocals
Bàsquet Francesc Sirvent

Josep M. Alaman
Hoquei Joaquim Zurita
Frontó Mario Concha
Natació Emili Ragàs
Patinatge Santos Mur

La nova junta es posa a treballar pensant en la dècada dels vuitanta. És im-
portant d’assenyalar els nous presidents de les seccions en aquest període de
rellançament del club.
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Piscina coberta inaugurada en 1979

25è aniversari de la UE Horta

L’any 1978 la UE Horta celebra el 25è aniversari. Si és cert que la dècada
dels setanta comença amb un greu problema econòmic que qüestiona moltes
iniciatives esportives, no ho és menys que calia celebrar els 25 anys d’un club
que havia nascut de l’esforç personal d’uns quants homes. Havien estat 25 anys
plens de treball, d’il·lusió de tots els components humans, imprescindible per
a tirar endavant l’entitat i per a consolidar el club.

Les noves instal·lacions del club
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Interior del poliesportiu inaugurat en 1979.

La consolidació arriba amb la inauguració de les noves instal·lacions: el po-
liesportiu cobert i la piscina coberta.

Aquestes instal·lacions ja es van començar a planificar el mes de gener de
1972, quan el president del club Sr. Ramon Puig, s’entrevistava amb el Sr. Pau
Negre, president de la Federació Catalana de Natació amb la finalitat de tirar
endavant la construcció de noves instal·lacions. La tasca no fou fàcil, perquè 
a l’Horta, que aviat necessitaria una altra piscina, se li oferia la possibilitat de
gestionar unes altres piscines com la del Calderón de la Barca o la que venia
gestionant Brafa, però era més que evident que la UE Horta no era això el que
volia, sinó unes instal·lacions noves.

L’any 1973 es fa un pas endavant, car s’inicia l’estudi dels espais on es faran
les noves instal·lacions.

El 1974 l’Ajuntament nomena un responsable del seguiment de les obres en
la persona del Sr. Carlos Martín. El Sr. Costa Ugeda, regidor del districte XII
visita l’espai de les obres que ja han estat aprovades pel ple de l’Ajuntament de
la ciutat.

El 22 d’abril de 1974 el Sr. Ramon Puig s’entrevista amb l’arquitecte de 
l’Ajuntament, Sr. Loyola, i amb els regidors Quesada i Costa Ugeda per concre-
tar l’inici de les obres.



L’any 1978 s’havia celebrat el 25è aniversari de la fundació del club. Un any
després, el 1979, se celebrava el 25è aniversari de la UE Horta amb el nou nom.
I el millor acte va ser la inauguració de les instal·lacions cobertes. La gran obra
que, malgrat totes les dificultats, deixava enllestida el Sr. Ramon Puig.

Activitats esportives del club a la segona meitat 
de la dècada dels setanta

Els últims anys de la dècada dels setanta el club inicia un gran desplegament
a partir de la inauguració de les noves instal·lacions i gràcies a l’impuls de la
Comissió sorgida el 1979.

La natació i el waterpolo

La natació i el waterpolo segueixen una línia ascendent. L’any 1976 ha estat
un any important per a la natació a Horta, així com l’afermament d’una junta
directiva jove amb les incorporacions de José Gómez i Rafel Calopa en dos llocs
de responsabilitat, amb el suport de l’entrenador Rafael de la Rosa. La Secció
de natació i de waterpolo participa amb una bona representació de nedadors i
nedadores com poden ser Néstor Rivera, que amb 16 anys és el millor nedador
de la temporada, i M. Carmen Gómez la millor de l’any 1976.

En waterpolo, després de jugar la promoció amb el CN Caldes, seguirà ju-
gant a la Segona Catalana.

Amb la nova piscina, la natació i el waterpolo fan un pas endavant: nous
socis activistes que fan possible l’ascens de l’equip de waterpolo a la Segona
Categoria Nacional, una línia ascendent que no deixa ja d’augmentar a cada
temporada.

XV Trofeu copa Barcelona de waterpolo

El club, malgrat totes les dificultats, en gran part ja superades al final dels
setanta, continua celebrant el Trofeu Barcelona de waterpolo, que compta amb
la participació dels equips més prestigiosos de la ciutat, de fora de la ciutat i
també de l’estranger.

Amb la XV edició, el Trofeu Barcelona és ja no solament un trofeu consoli-
dat, sinó també de gran prestigi arreu de Catalunya; per ell han passat el CN
Montjuïc, el CN Catalunya, el Sant Andreu, el Marsella, el Grenoble, etc.
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El frontó

El frontó a finals del setanta aconsegueix federar un nombre considerable de socis.
A més, a la secció de frontó s’estava creant una nova sensibilitat per aquesta

activitat esportiva. Així, uns 40 socis de la secció van protestar el dia 5 de de -
sembre de 1977 pel mal estat de la pista i de la il·luminació, i fins i tot van de-
cidir posar ells els diners per tal que s’adobés. Per arreglar la pista, s’apuja la
quota als socis de la secció del frontó i això genera una nova protesta.

El bàsquet fa un pas endavant molt important

L’any 1976 és una dada important per al bàsquet d’Horta, no solament per
al club, sinó també per al barri. Aquest any es consolida la fusió amb l’equip
de La Salle Horta, escola amb una gran tradició en aquest esport, que comptava
amb un equip Sènior, un de Juvenil i dos Infantils A i B.

Aquesta fusió dels dos equips, el de La Salle i el de l’Horta, permet a la UE
Horta de disposar de molts més jugadors per consolidar els equips superiors,
sobretot a partir del Cadet. Amb aquest acord, també s’aconsegueixen més
hores d’entrenament per als altres equips i una dedicació més plena. A partir
d’aquí comença també una col·laboració més estreta amb escoles del barri com
Mare Nostrum o Scala Dei.

Aquesta fusió dels dos equips va permetre de continuar jugant la temporada
1978-79 al camp de La Salle Horta, mentre es realitzaven les tasques de cons-
trucció de les noves instal·lacions esportives del club.

A partir de la inauguració del poliesportiu, l’equip ja juga a les noves ins-
tal·lacions. És l’entrenador en aquests últimes temporades dels setanta el Sr.
Lluís Planas, que col·loca l’equip en el segon i el tercer llocs de la classificació.
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L’hoquei patins

Quant a l’hoquei, a la temporada 1974-75 el Sr. Joaquim Zurita deixa el lloc
d’entrenador de sèniors i els juvenils i és contractat com a entrenador el Sr. Fran-
cesc Puig. El Sr. Joaquim Zurita es fa càrrec de la presidència de la secció.

L’equip d’hoquei de la divisió nacional 1977-78. Fredy, Andreu, Siseo, Quique, Olivé, Campillo, Manel,
Martínez, Trabal

El patinatge artístic

El patinatge artístic continua en bones mans. Amb motiu de la reelecció del
Sr. Santos Mur com a president de la secció l’any 1974, el Sr. Josep Sánchez
elogià “la maduresa esportiva que representà l’elecció de president de la secció



de patinatge artístic, el resultat del qual fou favorable i, en conseqüència, fou
reelegit Santos Mur”. La comunicació fou corroborada amb aplaudiments pels
votants. El Sr. Mur continuà portant la secció de patinatge artístic durant tota
la dècada dels setanta.

L’activitat social del club

Les característiques bàsiques de l’acció social del club són tres.
D’una banda, la col·laboració amb entitats del barri i la participació en la

Festa Major, que compta amb conjunts com Los Mustangs i Los Oskar’s per
amenitzar el ball a l’espai de la pista i la col·laboració amb l’Associació de Veïns,
que organitza una revetlla a les instal·lacions del club.

D’altra banda, l’any 1973 la Caixa d’Estalvis Sagrada Família institueix al
club els premis a l’esportivitat, a la constància i a la col·laboració. Tres premis
per a cada secció.

I la junta atorga el Trofeu UE Horta. El primer en rebre aquest premi de re-
coneixement al treball generós en benefici del Club va ser Josep Villacorta.
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festa major



Final dels setanta

El dia 6 de març de 1979 se celebrava al Foment Hortenc una assemblea
molt important pels temes a tractar i per la transcendència tan positiva per al
futur del club.

Cal esmentar una anècdota significativa. En aquesta assemblea no es va
poder llegir l’acta de l’assemblea anterior, “dado que en los robos habidos en la
Entidad ha sido destruida parcialmente parte de la documentación existente
en Secretaría, encontrándose entre estos documentos los libros de actas”. És 
a dir, una veritable pena, perquè a l’hora de fer aquest treball, no hem pogut
comptar amb aquests llibres d’actes que són un material imprescindible.

La situció econòmica de l’entitat no és bona, però tampoc és dolenta. El club
ha fet un pas molt important cap a la recuperació econòmica i de socis a partir
de les noves instal·lacions del club. La recuperació es va iniciar amb la junta
sortida l’any 1975.

El pressupost de 1978, que encara era senzill, és el més important de toda
la dècada dels setanta: 2.361.996 ptes.

L’adéu del Sr. Ramon Puig com a president

En aquesta mateixa assemblea del mes de març, el Sr. Ramon Puig pràcti-
cament s’acomiadava del club com a president, ja que en les eleccions de l’any
1980, sortia un altre president i una nova junta.

Ja hem dit que al Sr. Ramon Puig li va tocar de dirigir l’entitat en un d’aquells
períodes difícils que solen passar totes les entitats al llarg de la seva història.
Però va saber, amb la seva junta, tenir paciència i, a la segona part de la dècada
dels setanta, el club anava cada temporada a més, culminant amb la inaugura-
ció de les noves instal·lacions, vitals per a l’esdevenir de l’entitat esportiva.
Havia lluitat contra el problema principal, l’econòmic. Havia agafat el club,
l’any 1971, amb un dèfici de 500.000 ptes., i tancava la temporada el 1978 amb
un superàvit de 176.996 ptes.

A la mateixa assemblea manifestava la importància de la construcció del
nou poliesportiu i de la transcendència que tenia per a la UE Horta, per al barri
d’Horta i per al Districte.

I també s’havien fet passos importants en la integració del barri col·laborant
amb les entitats i fins i tot amb l’Associació de Veïns, que a la dècada dels se-
tanta encara no tenien el terreny prou adobat per a la comprensió i el reconei-
xement públic del seu treball.
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La junta pren una decisió important

El dia 5 d’abril de 1979 la junta pren una decisió important: formar una co-
missió per a crear un règim interior de l’entitat i per refer-ne els estatuts, que
seran vigents fins a la redacció dels nous, en la temporada 1992-93, com a fruit
del treball dels socis Enric Julià, Pere Ricart i Antoni Eixarch. 

La comissió estava constituïda per:
Ramon Puigoriol 
Enric Julià 
Pere Ricart 
Miguel Camarero

El Sr. Ramon Puig rep la insígnia d’or.



Amb el nomenament d’aquesta comissió es passava a la reestructuració de
les altres, que quedaven formades així:

Comissió administrativa: Josep M. Alaman, Lluís Ragàs i Mario Concha

Comissió esportiva: Ramon Puigoriol, Domingo López, Francesc Sirvent,
Emili Ragàs i Santos Mur

Comissió econòmica: Ramon Puig: Jordi Avancés, Joaquim Zurita, Emili
Ragàs

Comissió de relacions públiques: Ramon Puigoriol, Pere Ricart, Jordi Avan-
cés i Miguel Camarero

Amb aquesta comissió estaven posant les bases per a la dècada dels vuitanta.
A la temporada 1979-80 la UE Horta feia un salt quantitatiu i qualitatiu impor-
tantíssim amb l’aprovació d’un pressupost que podia semblar massa ambiciós,
però la realitat és que els socis cada vegada eren més i les exigències i les de-
mandes augmentaven. La UE Horta iniciava un camí que el portaria a ser un
gran club.
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DÈCADA DELS VUITANTA





Dècada dels vuitanta

El 1980 és l’any de la recuperació del Parlament de Catalunya, l’any de posar
novament en marxa el país. És a dir, retrobar els hàbits del diàleg, la discussió
i el pacte.

Als anys 80 el bon nivell esportiu comença a notar-se, tant és així que als
Jocs Olímpics de Moscou, els nostres esportistes tingueren una bona actuació;
els esportistes catalans foren la representació més nombrosa i la que assolí les
actuacions més rellevants. Si cal destacar-ne algun esport, aquests són la nata-
ció i el waterpolo, en què es va assolir un 4t lloc. Però també s’hi van aconseguir
bons resultats en l’hoquei, el bàsquet... Era una bona arrencada per a l’esport
de la dècada del noranta.

També a la UE Horta, s’obrí, als vuitanta, una nova etapa que havia de ser
decisiva per al Club... Una dècada daurada, amb una nova junta directiva i un
home decisiu, no solament per a fer avançar el club, sinó per a engrandir-lo en
tots els aspectes: esportius, socials..., un home que ja portava una experiència
extraordinària a la Salle Horta, Jordi Avancés i Brunet.

La filosofia esportiva de Jordi Avancés resta clara en aquestes paraules:
“La imatge del nostre club serà la que els socis vulguin... Hi ha unes insta -

l·lacions que no hem d’oblidar, unes instal·lacions que s’han de respectar, una
amistat que ha de fer-se forta, una relació social que ha de ser humana i una es-
portivitat que ha de presidir tota la nostra actuació.”

El Sr. Jordi Avancés, president de la UE Horta

Durant l’assemblea que tingué lloc el dia 20 d’abril de 1980, el Sr. Jordi Avan-
cés, fins aleshores vice-president de l’entitat, fou elegit nou president, i es va
envoltar d’un equip dinàmic, compenetrat i amb uns mateixos objectius: l’en-
grandiment esportiu i social de la UE Horta.

President Jordi Avancés
Vice-president 1r Adolf Cardona
Vice-president 2n Joaquim Zurita
Assessor adjunt a la presidència Ramon Puig
Secretari Pere Ricart
Tresorer Emili Ragàs
Comptador Lluís Ragàs
Relacions socials Josep E. Sánchez
Vice-secretari (delegat d’informació i publicacions) Enric Julià
Supervisor de les instal·lacions Salvador Segura
Estudi d’activitats i mèrits personals Santos Mur
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Vocals Mariano Concha 
Josep Alaman 
Pere Boter 
Enric Braña 
Domingo López

Un any després, el dia 21 de maig de 1981, es feia una valoració del primer
any de la junta directiva al Foment Hortenc, en una assemblea general.

El Sr. Jordi Avancés pren la paraula per fer un resum del que ha estat el seu
primer any de gestió dins el club.

Han millorat les seccions. El nivell esportiu és excel·lent. S’estudia la cons-
trucció d’un local social.

Lliurament de la insígnia d’or al Sr. Ramon Puig Obrador en “homenatge
per la difícil tasca portada a terme durant els anys de presidència”.

Els socis superen els 2.800. I en la part econòmica, hi ha uns ingressos de
14.752.282,63 ptes i unes sortides de 13.274.532,86 ptes

La UE Horta iniciava un capítol important de la seva història, paral·lel al
procés que seguia la ciutat i que culminà amb la celebració dels Jocs Olímpics
de 1992.
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El Sr. Jordi Avancés president 
de la UE Horta
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El butlletí

Els mesos d’octubre-novem -
bre de 1980, s’inicia la II època
d’El butlletí, amb la sortida del
número 1. Tots sabem que és
important el fet que els noms,
els resultats, les festes, les me-
dalles, les obres, les fotos, els
do cuments..., tot quedi recollit
en un mitjà de difusió.

El responsable de la publi-
cació del butlletí és el Sr. En -
ric Julià, que des del primer
número ha treballat per millo -
rar-ne els continguts i la pre-
sentació i, sobretot, ha acon -
seguit que el butlletí esdevin-
gui un mitjà important de 
comunicació entre els socis i
les seccions, a més de reflectir
la vida associativa del club
amb anècdotes, notícies, do-
cuments fotogràfics...

Des d’aleshores, 1980, ha
aparegut puntualment sense
cap interrupció. A més, ha
anat millorant en contingut,
en disseny...

El butlletí l’encapçala un editorial que recull els bons desitjós que animen
l’entitat a tirar endavant, comenta algun fet important per al club, dóna consell
per a la seva projecció i difon les activitats de les seccions que el componen.

El frontó

A la primeria del 1980 una nova junta es fa càrrec de la secció de frontó amb
la intenció, ben fonamentada, d’incrementar les activitats relacionades amb el
frontó en les modalitats de mà, pala, raqueta i frontennis.

Aquesta és la nova junta directiva de la secció:

El butlletí torna a sortir. 1980



President Domingo López
Vice-president Roman
Secretari Amadeo Guasch
Tresorer Juan Isla
Delegats Lozano, per a la modalitat de mà

Lucio, per a la modalitat de mà
Toll, per a la modalitat de raqueta
Pedro Mancha, per a la modalitat de raqueta

El 1980, per primera vegada, la secció de frontó està en la primera categoria
del campionat de Catalunya, amb la parella Mariano-Emilio que aconseguiren
el 1r lloc, sense perdre cap partit.

Els inicis dels 80, el frontó té una bona representació en el Campionat de
Catalunya, en les tres categories:

1a categoria: Mariano-Emilio
2a categoria: José L.-Emilio

Antonio-Peguero
3a categoria: Miguel-Amelio

Bienvenido-Isidro
Isla-Arturo
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En el campionat, totes les parelles aconsegueixen uns resultats molt dignes,
ocupant els llocs 2n i 4t.

El torneig social

En el torneig social de la primeria dels vuitanta participen 12 parelles i es
concedeix una placa de la constància esportiva als Srs. Navalón, Salanovas i
Rodon, que amb 79, 74 i 73 anys, practicaven aquest esport amb la mateixa
il·lusió dels principiants; la placa va ser lliurada pel president Sr. Avancés.

També es concedí la placa a títol pòstum a Francisco Trallero, qui havia mort
el dia 19 de maig.

Frontennis

En la temporada 1980-81 neix el frontennis, dins la secció de frontó.
En la primera participació de la UE Horta en la modalitat de frontennis va

aconseguir el 3r lloc la parella Pedro-Salva.
No cal dir que ja no es deixarà aquesta modalitat i fins i tot s’anirà incre-

mentant, temporada, darrere temporada, amb jugadors com Salvador Roman,
Joan Falcó, Amadeo, Eusebio, Petri, Alberto, Benito, Corral...

En la temporada 1982-83 tres parelles passen a la final del Campionat de
Catalunya:

Salva-Alberto
Benito-Vicente
Amadeo-Petri

A més, la parella Mariano-Sergio es proclamen campions de Catalunya de
2a categoria de pilota a mà.

La temporada 1983-84 va ser un èxit total per al frontó d’Horta, van vèncer
per 22-19 la parella Jordi-Alquézar, del CN Barcelona. Un gran partit i un gran
ambient, fins al punt que uns altres pelotaris se senten atrets per la UE Horta,
les seves instal·lacions i el seu acollimnet.

Bona organització dels torneigs socials: seriositat, afecció, bones maneres,
espontaneïtat fan que l’aire que es respira sigui extraordinari.
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El frontennis ha avançat molt en dues temporades i ja són 5 parelles: una
d’infantils, una en 3a categoría i 3 en 1a categoria.

Les parelles López-Salvador, Aurelio-Peguero, José L-López, Salvador-Eric,
Eusebio-Martín, Benito-Roberto, P. Mancha-Moreno, Miquel-Ayuso I, Blasco-
Antonio... Són els activistes més notables en la primera meitat dels anys 80.

Hoquei patins

Als principis dels 80 la Secció d’hoquei inicia una gran activitat que ben aviat
proporcionarà grans satisfaccions esportives a la Secció.

La UE Horta comença a tenir ja, temporada 1982-83, un equip de sènior
amb grans pretensions, si bé encara els falta un xic d’experiència; són els juga-
dors Andreu Casamiquela i Francesc Martínez, “Paco”; Joan Andrés, Francesc
Campillo, Miquel Castellà, Josep M. Gibert, Sergi Pons, Antoni Sariol, Enric
Trebal (capità), i Joaquim Zurita. L’entrenador és Joaquim Bassols i el delegat,
Josep M. Gibert.

25 aniversari de la secció d’hoquei patins

Dins la renovació marcada al club als anys 80 es constitueix una nova junta
de la secció d’Hoquei que inicia l’activitat amb la celebració del seu 25è ani-
versari.

President Sebastià Ruiz

Vice-presidents Francesc Albero (Es fa responsable
de la secció, com a president, 
des del 3 de maig de 1982) 
Joan Riera

Secretari Alzina
Vice-secretari Enric Julià
Comptador Olarte
Delegat esportiu Oliver
Delegat C. discipl. Egler
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L’aniversari de l’hoquei... El club vol transmetre “un sentit homenatge a tots
els qui han treballat durant aquests 25 anys per a aconseguir el nivell actual”.

El dia 27 de març de 1981 tingué lloc el sopar de germanor de la Federació
Provincial de Patinatge amb motiu del lliurament de guardons de la temporada
1979-80. Es ret un homenatge emotiu de la Secció al Sr. Ramon Puig Obrador.
I es concedeix un Diploma al mèrit esportiu de la secció amb motiu del 25è
aniversari, que rebé conjuntament amb el CP Voltregà, que també complia els
seus 25 anys, ja que inicià el seu historial juntament amb l’hoquei d’Horta.

Ramon Puig fou, amb els seus germans, l’iniciador i l’impulsor de la secció
d’hoquei. Per això se li lliurà la medalla d’argent i se celebra el II trofeu Ramon
Puig per a equips sèniors, en la festa major del barri.

També se celebrarà el I Trofeu Josep Olivé, que fou ex-president de la secció
i que havia mort a la primavera de 1981.

Activistes de la secció d’hoquei en el 25è aniversari
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Objectius de la secció

Els objectius de la secció en iniciar-se els anys 80 són aquests:

Per a l’equip sènior: mantenir-se en llocs privilegiats de la Pri-
mera Divisió i treballar per pujar a la Divisió d’Honor.

Equip sub-23: continuar amb la participació dins del campio-
nat de Catalunya de Divisió d’Honor.

Equips infantils, alevins i benjamins: integrar-los en els cam-
pionats de la Federació Provincial de Patinatge.

Fernando Pujalte, figura internacional
d’hoquei

Torneig de l’amistat

El torneig de l’amistat se celebra a nivell de tot l’estat i és el trofeu més im-
portant d’hoquei en la modalitat juvenil. Doncs bé, la temporada 1981-82 
l’equip Juvenil A quedà campió del Torneig de l’Amistat davant –i això és impor-
tant– d’equips tan importants com l’Espanyol, el Barca i el portuguès Campo
Ourique, amb els jugadors: Mir, S. Sánchez, R. Albero, F. Pujalte, Ruiz, F. Mar-
tínez, J. Bea, Ribé, sent l’entrenador Conrad Llobera.



Cal assenyalar que Francisco Martínez “Paco” fou preseleccionat com a por-
ter de l’equip nacional júnior que havia d’intervenir en el proper campionat
d’Europa.

L’equip sub-23 a la Divisió d’Honor

L’equip sub-23 que té per finalitat de ser una pedrera directa per a l’equip
sènior, juga a la temporada 1981-82 a la Divisió d’Honor sub-23, per suplir el
lloc deixat pel Claret Sevilla. És l’entrenador Conrad Llobera i els jugadors,
Jesús Figueras i Jaume Ramos, porters; Ricard Albero, Jordi Albors, Vicens
Mané, Raimon Pons, Jordi Ribé i Carles Ruiz. Francesc Albero és el delegat.

1983-84 una gran temporada de l’equip sènior

La temporada 1983-84 ha estat la millor de l’equip sènior en tota la història
de la secció, amb una brillant trajectòria dins la lliga de primera divisió. En fi-
nalitzar la temporada, l’equip quedà segon, darrera del Molins de Rei que pujà
a la Divisió d’Honor.
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Equip sènior d’hoquei 1983. M. Guillem, F. Albero, J. Brunet (entrenador), T. Rovira, A. Sellares, 
Q. Trabal, J. Andreu, P. Martínez, F. Pujalte
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Equip juvenil d’hoquei. 1981-82

La Copa Catalana

Per a completar la temporada, l’equip sènior que entrena el Sr. Brunet, guanya
la Copa Catalana d’hoquei patins, a Molins de Rei contra el Cerdanyola.

L’equip sènior d’hoquei de la UE Horta comença a fer historia amb els juga-
dors Paco Martínez, J. Bea; Ricard Albero, Fernando Pujalte, Quique Trebal,
Toni Rovira, Manel Guillén i Miquel Castellà.

Hi ha jugadors que comencen a ser coneguts. L’entrenador Sr. Brunet i al-
guns jugadors de la UE Horta se’n van al Mollet en finalitzar la temporada
1983-84.

La temporada 1984-85 es fa càrrec de l’equip Quique Sánchez. L’equip baixa
de categoria, de la divisió nacional a la divisió catalana.

A la temporada 1985-86, però, els jugadors que s’havien anat a Mollet tornen
a l’Horta i l’equip puja a la primera divisió nacional.



L’equip juvenil té com a entrenador Enric Sánchez “Quique”.
Quique, persona coneguda per la seva vinculació de molts anys a la UE

Horta, és d’aquells caràcters juvenils que deixen la seva empremta en el caràcter
dels joves.

Treballa amb aquests jugadors: Carles Pons i Xavier Alzira, porters. Josep
M. Barrachina, Josep C M. Bosque, Wifred Gibert, Alfred Jaume, Lluís X. Mas-
sip, Ramon Pujol, Toni Sallares i Fernando Sans. José Bosque és el delegat.

25 aniversari de la secció de bàsquet

Durant la temporada 1980-81 se celebra el 25è aniversari de la secció de bàs-
quet.

Aquesta és la junta directiva que tindrà cura que tot surti bé al si de la secció
i d’impulsar les accions encaminades a engrandir-la, tenint com a referència la
celebració del 25è aniversari.

President Josep M. Alaman
Vice-president Lluís Fernández
Secretari Francesc Sirvent
Vice-secretari Carles Gómez
Tresorer F. Xavier Alaman
Delegat Federatiu Josep Sanfeiu
Vocals Francesc Làinez

Pere Esteve
Joan Nadal
Anton Vila
Pep Sáez
Enric Esteve
Anton Herera

Act. Socials Josep Sariñena

Els actes en commemoració d’aquesta efemèride tan important, varen co-
mençar el mes de maig i finalitzaren el mes d’octubre: trofeu memorial “Juli
Gandia”, torneig de veterans, inauguració de l’exposició fotogràfica retrospec-
tiva, actuació del grup Coral Horta, trobada col·lectiva a Montserrat, on es va
fer el pregó del 25è aniversari, es va lliurar un banderí del club a la Moreneta...

La secció està composta, en el seu 25è aniversari (1956-1981), per 76 acti-
vistes en 7 equips (4 de masculins i 3 de femenins).

Equip Sènior A que participa en el Campionat de Catalunya, amb els juga-
dors: E. Catalán, E. Martínez, J. M. Gispert, J. Torres, F. Avancés –màxim encis-
tellador amb 143 cistelles– i J. Bruguera amb 92 cistelles.
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Equip Sènior B que juga al Campionat de Catalunya de la 3a divisió amb els
jugadors J. Torres, Xavier Rodríguez, Ferran Avancés, Ferran Garcia, J. Alfé-
rez –màxim encistellador amb 83 cistelles– i J. C. Nadal amb 43 cistelles.

Un Equip Júnior A que participa en els campionats provincials.
Un equip Juvenil que també participa en els campionats provincials
L’entrenador és Luis Fernández López, que havia jugat al Bosco de La Co-

runya i a Horta i Josep Ll. Lombarde, de Barcelona, que havia jugat a l’His-
pano-francès i al Vic. I també J. Josep Comas Roca, de Barcelona, que havia
jugat al JAC Sants i Picadero.

Equips femenins

Amb el 25 aniversari s’havia acabat l’etapa de consolidació i s’havia passat a
l’expansió, amb molta més activitat.

L’equip sènior femení va quedar segon en el Campionat de lliga i van pujar
a la segona divisió, amb l’entrenador Luis Fernández.

El júnior femení jugà la fase final del campionat d’Espanya de la seva cate-
goria els dies 5 al 9 de maig de 1982 a Huelva, on varen acudir com a campions
de Catalunya. L’equip estava format per: Glòria Aymerich, Olga Rodríguez, Io-
landa Navarro, Mercè Andorrà, M. José Navarro, M. Isabel Jiménez, Cristina
Bonet, M. Dolors Esquerra, M. Jesús Ibáñez, Glòria Martín i Karina Riera.

Entrenadors: Manuel Navarro, Santiago Moré i Lluís Pey.
El diari “Odiel” de Huelva va dir de l’equip que havia practicat el millor bàs-

quet i la conducta correcta dins i fora de la pista.
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Equip de bàsquet femení. 1982-83
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L’adéu de Francesc Arnó “Sisco”

El dia 12 d’octubre de 1982 es feu una festa d’acomiadament del bàsquet
actiu a Francesc Arnó Maronda, que al llarg de 25 anys de bàsquet havia de-
fensat els colors de La Salle Horta, CF Barcelona i UE Horta.

Fou un acte emotiu en què participaren tots els equips de la secció de Bàs-
quet. El partit d’homenatge, en què intervingué per darrera vegada Arnó es jugà
contra els veterans del CF Barcelona.

En un dinar de germanor, el Sr. Sust, president de la Federació Catalana de
Bàsquet, li feu lliurament de la medalla d’argent de la Federació, com a mèrit
a l’esportivitat demostrada al llarg de 25 anys de dedicació al bàsquet sense cap
sanció.

En els parlaments dels presidents de club i de la secció, els Srs. Avancés i
Sanfeliu varen destacar la gran “esportivitat de Sisco” i van proposar el seu
exemple com mirall per als jugadors joves.

El president de la UE Horta, dóna una placa commemorativa a “Sisco”
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El bàsquet avança

A la temporada 1983-84 es va iniciar una nova estructuració dels equips mas-
culins, creant un responsable únic per a totes les categories. Aquesta tasca fou
confiada a Toni Callao.

Un altre fet històric per al bàsquet de la UE Horta fou l’ascens del juvenil i
el júnior a la categoria preferent. Eren entrenats per Antoni León i Josep San-
feliu.

L’equip femení aconsegueix de situar-se entre els grans del bàsquet català.
Després de dues temporades a la segona divisió, han recuperat la categoria per-
duda fa tres anys, la Primera categoria B.

L’equip estrena també entrenador en la persona de Juli Monroig, que proce-
dia de l’Hispano-francès.

L’equip està format per les jugadores Marta Sanfeliu, Susi Marín, Mercè An-
dorrà, Eva Morraja, Mònica Cadena, Imma Bruquetas, Marga Sánchez, Laura
Veleta, Eulàlia Rosell i Ester Ricci.

La secció de patinatge artístic

A la primeria del 1980 també la secció del patinatge artístic pren l’embran-
zida que anirien agafant les diferents seccions de l’entitat.

La secció de patinatge artístic compta ja amb 25 anys d’història i amb un
prestigi reconegut arreu.

Aquesta és la junta de la secció a la primeria del 1980.

President Santos Mur
Vice-president Pere Ricart
Secretari Enric Braña
Delegats Duran

Codina
Delegats de l’Escola, Gómez
un per cada grup: Suriñach

Villanueva
Aymà

Escola de la secció

S’encarrega de formar els patinadors principiants i afeccionats que han 
d’anar-se integrant pas a pas a la secció.



En iniciar-se els anys vuitanta, la secció compta amb 48 participants. Olga
Mur és la responsable directa i tècnica de l’escola.

Equip de competició

L’entrenadora i assessora tècnica Rosa M. Laguna deixa l’equip a la fi de la
temporada. Se’n fa càrrec Carles Mur. 

Les activitats de la secció són aquestes:

El trofeu “Antoni Perarnau”. 29-30 de novembre de 1981.

Campionats d’Europa júnior a Gorizia (Itàlia), 4, 5, 6 de desembre.

VI Campionats provincials de debutants al pavelló d’Arenys de
Munt. Gemma Urban, campiona individual, categoria femenina;
Jordi Dalmau, campió; Xavier Alsina, subcampió.

XXVI Campionats d’Espanya en categoria júnior A celebrats a
Avilés (Astúries) del 9 al 12 de juliol, on varen pujar al pòdium:
Jordi Dalmau, David Ribó i Maribel Ruiz.

XXVI Campionats d’Espanya en categoria júnior B celebrats a
Santander, els dies 1-4 d’octubre. Gemma Urban hi representà la
UE Horta.

La categoria sènior dels campionats d’Espanya se celebren a
Reus durant els dies 7 i 8 d’agost. Els germans Mur, seguint la
seva magnífica trajectòria, en són els campions.

XXVI Campionats del món a Nelson (Nova Zelanda), del 7 al 13
de setembre, hi participen els germans Mur, que es classifiquen
en 7è lloc.

Test de Plaques provincials a Lloret de Mar, els dies 13, 14 i 15
de març de 1981.

Placa de Bronze Jordi Dalmau
Placa gran Bronze Jordi Dalmau

Margarida Codina
Montse Calvo
Laura Gómez
Irene Suriñach
Mercè Tubau
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Placa gran Plata M. Carme Casas
Olga Mur
Rosa Duran 
David Ribó 

Placa Or M. Olga Braña 
Placa gran Or M. Olga Braña

És, doncs, un gran resultat per a una secció que tant de prestigi havia donat
i estava donant no solament al club, sinó també a la ciutat.
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La parella mixta dels germans Montse i Jordi Dalmau. 1983



25è aniversari de la secció de patinatge artístic

L’any 1982 la secció de patinatge artístic celebra el 25è aniversari: “Ello nos
permite sentirnos orgullosos a todos los que formamos esta gran familia de so-
cios, simpatizantes i activistes, apiñada en este club”.

A la reunió de la junta del dia 25 de març de 1982, el Sr. Santos Mur informa
de la concessió per la Federació Provincial de Patinatge de la medalla de plata
al patinador Jordi Dalmau, d’or als germans Carles i Olga Mur i d’un Diploma
a la UE Horta.

La festa se celebra el 17 de juliol de 1982 amb el trofeu “XXV Aniversari Fun-
dació Patinatge Artístic Secció UE Horta”, amb clubs de tot Catalunya.

“El mismo fue un rotundo éxito en todos los sentidos, rebasando plenamente
los límites previstos. Como muestra hay que citar que los medios de difusión,
revistas, periódicos, emisoras de radio, televisión (que desplazó un equipo para
realizar diversas tomas del citado trofeo y que fueron difundidas por la Cadena
Catalana) se hicieron eco de este acontecimiento”.

En el pla esportiu, cal destacar la participació de les primeres figures del pa-
tinatge artístic nacional i en l’aspecte social, l’assistència d’un públic nombrós
que es lliurà totalment a la festa.

182

Patinadors participants en el Trofeu XXV aniversari de la Fundació Secció Patinatge Artístic de la 
UE Horta



Al final, lliurament de trofeus i medalles commemoratives del XXV aniver-
sari a les persones vinculades a la secció.

Els campions d’aquest trofeu del XXV aniversari foren aquests:

Individual masculí Jordi Dalmau (UE Horta)
Individual femení Marta Vera (CD Sabadell)
Parelles mixtes Germans Mur (UE Horta)

El final de l’acte fou emocionant –diuen les cròniques–, sobretot per la par-
ticipació de l’equip de fundadors de la secció: Montserrat Viadé, Mario Cár-
dena, Edurne Echevarrieta, Jesús Soler, Ester Gil i M. Àngel Ruiz.

Un bon final del XXV aniversari i de l’any 1982 fou el 1r lloc d’individual fe-
mení aconseguit per Olga Braña els dies 27 i 28 de novembre, al IV Trofeu Fe-
deració Provincial de Patinatge Artístic.

Igualment cal remarcar el 7è lloc aconseguit pels germans Olga i Carles Mur
als Campionats del món celebrats a Bremerhaven (Alemanya) del 13 al 19 de
setembre de 1982.

La parella mixta de la Secció de Patinatge formada pels germans Montse i
Jordi Dalmau van aconseguir de proclamar-se subcampions d’Europa de cate-
goria júnior en els campionats d’Europa celebrats a Heilbronn (Alemanya) del
22 al 25 de setembre de 1982. També varen aconseguir el títol de campions
d’Espanya i medalla d’or de la seva categoria, segona B, en els XXXVII Cam-
pionats d’Espanya celebrats a Tortosa (Tarragona) del 25 al 27 de juny de 1982.

La natació i el waterpolo

La natació hortense, que ja porta 25 anys d’història, i que ja compta amb la
piscina coberta, inicia els anys 80 amb un doble objectiu: formalitzar la conso-
lidació d’una línia de preparació diferent del que s’havia portat fins aquell mo-
ment, i tant nedadors com waterpolistes hauran de començar un altre ritme
d’entrenaments que els portaran a aconseguir grans èxits.

Després d’uns anys d’una certa relaxació, cal treballar amb més força. A més
la secció de natació i de waterpolo ha crescut molt, són més de cent activistes
entre nedadors, waterpolistes i tècnics, però tots tenen un objectiu comú: aixe-
car la secció i treballar pel club. És per això que caldrà reforçar l’equip de na-
tació de la piscina climatitzada i estabilitzar l’equip de waterpolo en la segona
categoria nacional, que havia aconseguit a la temporada 1979-80.

La nedadora Marta Terrats es classifica per als Campionats d’Espanya ab-
soluts de natació que es van celebrar a Madrid els dies 8, 9 i 10 d’abril de 1982.
En aquests campionats, Marta Terrats aconsegueix la puntuació més gran acon-
seguida per una nedadora. També el club aconsegueix la puntuació més alta
de tota la seva història.
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Begoña Gómez és també una nedadora excel·lent, única classificada en els
Campionats de Catalunya absoluts. I Antonio Peña és el primer nedador hor-
tenc que baixa dels 19 minuts a la prova de 500 m.

El 31 d’agost de 1982, el nedador Pedro Bago va fer les 5 hores de natació.
Va nedar 16.000 m en 5 hores.

En la temporada 1980-81, el waterpolo fa un excel·lent paper en la 2a cate-
goria nacional; està situat entre els primers i, per tant, té assegurada la promoció
per a l’ascens a la la categoria nacional, fita que aconseguirà merescudament.
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Grup de natació absolut 1983. P. Iglesias, E. Cotonat, P. Camarero, T. Soler (entrenador), J. Felani, 
B. Gómez, M. Terrats, M. J. Gómez, O. Abad

El waterpolo a la Divisió d’Honor

Durant la temporada de 1981-82, la Unió Esportiva Horta va conquerir el
dret d’estar amb els grans jugant a la lliga Nacional de Primera Divisió, on ju-
guen 12 equips, entre els quals hi ha els històrics CN Barcelona, CN Montjuïc,
CN Catalunya, Barcelona, Terrassa, Manresa i Sant Andreu.

Degut al fet que 12 són molts equips, la FEN decideix, a la fi de temporada,
crear dos grups: un que formarà la primera divisió nacional i un altre que serà
la divisió d’honor.

L’Horta hi va quedar tan ben classificat –un 5è lloc– que, per a la temporada
1982-83, juga i estrena la divisió d’honor amb els millors grups de tot l’estat.
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Primer equip de waterpolo: A. Torres, J. Canet, J. Gasch, N. Ribera, T. Solé, T. Fernández, J. M. Castella,
T. Verdasco, J. Fernández, J. Fossas, A. Brias, X. Gasch, L. Martín

Era una fita històrica de la Secció, per primera vegada el waterpolo de l’Horta
aconseguia la màxima categoría, la divisió d’honor, amb aquests jugadors: Toni
Torres, Quim Canet, Josep M. Castellà, Néstor Ribera, Tomàs Fernández, Josep
Gasch, A. Soler, A. Verdasco, J. Fossas, Albert Brias, F. Xavier Gasch, J. Juanola,
V. Serano, Cardona i L. Martín. L’entrenador és Antoni Torres, que a la fi de
temporada ha de deixar el càrrec per motius laborals. Se’n fa càrrec Josep
Gasch.

“L’Horta con su presencia, ha refrescado un tanto el panorama, acostum-
brado hasta el hastío a esos Barcelona, Montjuïc, Barceloneta, Catalunya...(...)
“No sólo no cobra nadie en el equipo, que dirige espléndidamente Antoni To-
rres, (...) sinó que pagan de muy diversos modos”. “El waterpolo español ya
está agradecido con su aportación”. DICEN... 21-2-1982.

A més, també, per primera vegada l’equip juvenil de waterpolo es classifica
per a les semifinals del Campionat de Catalunya.

El waterpolo iniciava uns dels grans capítols de la seva esplèndida història.
La junta directiva que continuarà donant impuls a la natació i al waterpolo

és aquesta:

President Adolf Cardona 
Vice-president Lorenzo Martín 
Secretari Miguel Camarero 
Tresorer Lluís Ragàs



Vocals Josep Gómez
Genis Cartes 
Dolors Rubio 
Manuel Salvador 
Emili Ragàs

En la direcció tècnica, Rafael de la Rosa, Núria Clemente i Néstor Ribera en
natació i Antoni Torres i Néstor Ribera en waterpolo. La secció serà dirigida
per Miquel Carol.

La UE Horta, un club important

Diem que la UE Horta, en finalitzar l’any 1982, és ja un club respectat, cone-
gut, estimat i important.

Les seves seccions ja han celebrat 25 anys d’història, amb moltíssimes acti-
vitats, participacions, trofeus, figures individuals i equips: això ha suposat una
notable activitat social, cultural i, evidentment, esportiva. I el club continua
creixent, creant la seva pròpia història, que podríem resumir amb aquestes pa-
raules del director del butlletí Sr. Enric Julià:

“Quasi bé sense adonar-nos-en, la UE Horta és ja un club important, amb
força i amb futur. Els que porten anys com a socis recordaran aquelles èpoques
de penúria, tant econòmica com d’instal·lacions, de falta d’interès de la majoria,
i en què el club era “sostingut” per un grup reduït d’entusiastes que veien la ne-
cessitat del barri de comptar amb un espai per a la formació esportiva. Gràcies
a l’esforç, que mai no reconeixerem prou, de l’antic president Sr. Ramon Puig
i els seus col·laboradors, avui podem disposar d’unes instal·lacions que ja aviat
seran petites.

“Tenim una massa social de 3.500 socis, una Junta Directiva que funciona
molt bé i que sap administrar l’entitat (i això no ho diem nosaltres, sinó els res-
ponsables esportius de l’Ajuntament de Barcelona) i unes seccions amb els seus
activistes que porten el nom de l’Horta no solament fora de Catalunya sinó
també d’Espanya”.

El frontó

En la temporada 1982-83 i 1983-84 participen en el campionat oficial: 

A la 1a categoria, José L.- Peguero, subcampions.
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A la 2a categoria, Mariano-Sergi, campions de Catalunya. 
A la 3a categoria, Bienvenido-Javier, classificats per a la fase
final. 

Cal deixar constància de la parella Bienve-Javier, de l’Horta, que van vèncer
la parella Jordi-Alquézar del CN Barcelona, per 22-19. Un gran partit, amb un
gran ambient, tant que hi ha altres pelotaris que s’han sentit atrets per la UE
Horta, les seves instal·lacions i l’ambient, i que passen a engrossir el nombre
d’amics del frontó.

Encara, però, cal donar una gran importància al triomf de la parella Ma-
riano-Sergi que es proclamen campions de Catalunya de 2a categoria. “Parelles
així, creen ambient, afecció i història dins la secció i el club”.
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Els jugadors de la secció de frontó: Pojuelo, Benito i Tàpies amb les plaques a la constància, col·laboració
i esportivitat



El torneig social

Bona organització dels torneigs socials: seriositat, afecció, bones maneres i
espontaneïtat fan que l’ambient sigui extraordinari, amb molta afluència els
dies dels partits i amb una bona representació de les millors parelles de pelo-
taris. S’hi juguen partits molt emocionants com el partit Mariano-Ayuso III en-
front d’Aurelio-Peguero.

A més, s’ha aprofitat aquesta festa social del club per a “reestrenar” la reforma
del frontó i l’elevació del lateral. Part del frontó s’ha cobert amb una xarxa.

El frontennis

El frontennis ha avançat molt en tan sols dues temporades, ja que hi parti-
cipen fins a 5 parelles:

Una d’infantils, Carles-Jordi.
Tres en la 1a categoria: Salva-Alberto, Vicente-Benito, Pedro-Eusebio.
Una en 3a categoria: Amadeo-Pedro Matillas
El frontennis s’ha convertit en molt poc temps en una activitat de les més

representatives de la Secció, amb alguna raqueta privilegiada com Salvador
Roman, campió i primera figura indiscutible del club en aquesta especialitat.

José L.-López, Salvador-Eric, Eusebio-Martín, Benito-Roberto, Mancha-Mo-
reno, Bienvenido-Arturo, Aurelio-Sergio i Javier-Herranz... són els activistes
més notables en la primera meitat dels anys 80.

L’escola de frontó

Una iniciativa de què cal deixar constància és la creació, en la temporada
1982-83, d’una escola de frontó per poder iniciar els qui ho desitgin o per al
perfeccionament dels qui vulguin superar el seu nivell.

El bàsquet

La secció de bàsquet anirà cada vegada, temporada, darrera temporada, a
més. Aquestes en són algunes mostres. El sènior masculí milita en primera ca-
tegoria catalana i va en la 1a posició, un èxit de l’entrenador Josep L. Soler i de
tot l’equip. Però és que, a més, serà campió de la Copa de la Generalitat.
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Un altre fet històric per al bàsquet de la UE Horta fou l’ascens del juvenil i
el júnior a la categoria de Preferent entrenats per Antoni León i Josep Sanfeliu.
L’equip juvenil va ser invitat a participar en el Torneig Ciutat de l’Hospitalet,
amb un èxit total.

L’equip sènior femení ja està entre els grans del bàsquet català; després de
dues temporades en segona divisió, ha recuperat la categoria perduda fa tres
temporades, la Primera Categoria B.

L’equip estrena entrenador en la persona de Juli Monroig, que havia jugat a
l’Hispano-francès.

Juli ha recollit els fruits d’un home de la casa, Sergi Tendero. L’equip està
format per Marta Sanfeliu, Susi Marín, Mercè Andorrà –internacional júnior–;
Eva Morraja, Mònica Cadena, Imma Bruguetas, Marga Sánchez, Laura Veleta,
Eulàlia Rosell i Ester Ricci.

Equip sènior de bàsquet, provinent de La Salle. Planas (entrenador), Avancés, Héctor, Torres, Sanz, Tete,
Amó, Pérez, Gispert, Isi, Torres, Met, Esteve, Sr. Gispert (delegat)



La secció de patinatge artístic, la més important 
d’Espanya

La temporada 1983-84, la secció de patinatge artístic de la UE Horta no so-
lament és la més important de Barcelona i de Catalunya, sinó de tot l’estat. La
secció està en un dels moments més interessants de la seva història, gràcies,
en part, al prestigi aconseguit pels germans Mur, Olga i Carles, la millor parella
de les darreres temporades, però també gràcies al treball seriós i constant de
tota la secció.

A més, la UE Horta compta amb una altra parella de primera categoria: els
germans Montse i Jordi Dalmau, actuals subcampions, categoria júnior, en 
els campionats d’Europa celebrats a Heilbonn (Alemanya), i campions d’Es-
panya en els XXXVII campionats celebrats a Tortosa. El 1985 es proclamaren
campions d’Europa, en la categoria mixta, en els campionats celebrats a Lugo
el setembre de 1985.

L’adéu a uns grans campions del patinatge artístic

Ja hem parlat del gran prestigi a nivell nacional i fins i tot internacional del
Patinatge Artístic de la UE Horta. I això perquè sempre ha comptat amb grans
campions.

L’any 1984 comença l’activitat de la secció amb un gran festival-homenatge
que organitza la Secció de patinatge artístic amb motiu de la retirada del pati-
natge de competició d’uns grans campions: els germans Olga i Carles Mur, Olga
Braña i Rosa Duran.

El festival es va celebrar al pavelló de la UE Horta el dia 15 de gener de 1984.
A l’homenatge van assistir personalitats representatives del patinatge artístic;

Josep Ribé, president de la Comissió Nacional; Pere Torras, president de la Fe-
deració Catalana de Patinatge; Ester Vila, presidenta del Comitè Territorial de
Barcelona... Jutges internacionals, entrenadors i amics tan lligats a la secció
com Mario Cárdena, Edurne Echeverrieta, Maite Chicón...

El festival homenatge fou –segons les cròniques– un èxit total, amb el pavelló
ple de gom a gom.

Va obrir el festival l’Escola de la secció de patinatge artístic de la UE Horta.
La col·laboració dels clubs: Arenys de Munt, Blanes, Congrés, Cerdanyola, la
Garriga, Parets, també fou molt important.

L’equip de competició de la secció va interpretar “El callejón de Satanàs”
que va resultar tot un espectacle per la il·luminació, la coordinació, el vestuari
i la interpretació. En finalitzar el festival, els homenatjats foren obsequiáis amb
regals i amb una placa commemorativa.
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Els germans Mur amb els seus pares el dia de l’homenatge. 15-1-1984

Una visió ràpida de les activitats dels germans Mur

Els germans Mur varen començar la pràctica del patinatge artístic en 1967,
com alumnes de l’escola de patinatge de la UE Horta.

Des de les primeres participacions, fins les últimes, tant a nivell nacional
com a estatal, sempre han aconseguit places de pòdium.

Set vegades consecutives guanyadors del trofeu Vall de Ribes. Sis vegades
consecutives guanyadors del trofeu Vilaseca-Salou.

A nivell estatal varen començar les competicions en 1971.
Aquest és el seu historial esportiu:



1971 Campions d’Espanya infantils

1972 Subcampions d’Espanya 2a categoria

1973 Subcampions d’Espanya 2a categoria

1974 Campions d’Espanya 2a categoria (Ascendeix a primera categoria)

1975 Subcampions d’Espanya 1a categoria

1976 Subcampions d’Espanya 1a categoria

1977 Campions d’Espanya 1a categoria 

Cinquens classificats Campionat d’Europa 

Novens classificats Campionat del Món (Canadà)

1978 Campions d’Espanya la categoria

Campions del Trofeu Internacional (Lido-Venècia) 

Campions del Trofeu Internacional de Palermo 

Subcampions copa d’Europa

Medalla de bronze en el Campionat d’Europa (Mallorca) 

Octaus classificats Campionat del Món (Portugal)

1979 Campions d’Espanya 1a categoria

Quarts classificats Campionat d’Europa (Holanda)

1980 Campions d’Espanya 1a categoria

Sèptims classificats Campionat d’Europa (Trieste) 

Sisens classificats Campionat del Món (Colòmbia)

1981 Campions d’Espanya 1a categoria

Sèptims classificats Campionat del Món (Nova Zelanda)

1982 Campions d’Espanya 1a categoria

Medalla de bronze Campionat d’Europa (Venècia) 

Sèptims classificats Campionat del Món (Alemania)

1983 Campions d’Espanya 1scuffsa categoria

Sèptims classificats Campionat d’Europa (Bolonia) 

Novens classificats Campionat del Món (Dallas-EE.UU.)

Són disset anys de pràctica del patinatge artístic. Set anys participant a totes
les competicions internacionals en les que ha pres part Espanya.
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19 de març de 1984 una data històrica per al club

Ja hem assenyalat que els 80 són uns anys en què el club fa un pas molt im-
portant: augmenten els socis, s’amplien les instal·lacions i les seccions assoleixen
una gran maduresa esportiva. Però la més significativa és la inauguració, el dia
19 de març de 1984, de la remodelació de la piscina descoberta, el gimnàs i el
local social, que una entitat com la UE Horta necessitava imperiosament per als
seus prop de 4.000 socis. La massa de socis creix cada dia més perquè “la Unió
Esportiva d’Horta es un club en alza”, com deien els titulars de “L’Esport” amb
motiu de la inauguració de les instal·lacions.

En efecte, el dia de sant Josep, 19 de març de 1984, és una fita històrica per a
la UE Horta. Aquest dia tingué lloc la inauguració oficial de la remodelació de la
piscina descoberta, del gimnàs i del local social, amb l’assistència de les màximes
autoritats, amb el president de la Generalitat, Sr. Jordi Pujol i l’alcalde de Barce-
lona Sr. Pasqual Maragall, el Sr. Josep J. Vilaseca i el Sr. Albert Batlle, regidor
del districte d’Horta-Guinardó, els quals varen ser rebuts pel president de la UE
Horta Sr. Jordi Avancés, que va rebre felicitacions de tothom, “felicitacions que
vull fer extensives a tots els meus companys de directiva, així com a tots els as-
sociats del nostre club, perquè jo no vaig fer altra cosa que portar la representació
de tots ells en aquest dia tan assenyalat”.

En entrar l’alcalde a l’espai esportiu i veure les obres fetes digué amb satis-
facció: “Renoi això ja té aires d’altura. Sembla que estiguem en un centre europeu
d’estiueig de qualitat! No m’ho esperava”. Aquestes paraules marcarien la pauta
de satisfacció i concòrdia en el transcurs dels actes.

El Sr. Jordi Avancés, com a president de l’Entitat, donà públicament la ben-
vinguda a les autoritats i féu una exposició del que era el club, les seccions i les
escoles esportives. Remarcà la tasca que, des de la fundació havien desenvolupat
els socis i les juntes directives per a la continuïtat del club, representativa del
barri i sempre al servei dels ciutadans. Finalment donà les gràcies a l’Ajuntament
per les facilitats donades per a la construció del nou edifici i a la Generalitat i la
Diputació per l’ajut econòmic concedit.

L’alcalde constestà donant les gràcies als qui havien treballat des d’un principi
perquè el barri d’Horta pogués comptar amb una entitat exemplar al servei de la
joventut i de l’esport del barri i de la ciutat.

Les paraules de l’Honorable President de la Generalitat marquen tota una fi-
losofia de l’entitat: “actes com el present ennobleixen l’entitat que els promou,
que la tasca que, al llarg dels anys, ha desenvolupat la UE Horta, és fer país, és
fer Catalunya”.

Durant l’acte i amb motiu del seu acomiadament del patinatge actiu, es lliu-
raren al germans Carles i Olga Mur les plaques donades per la Direcció General
de l’Esport de la Generalitat i per l’Ajuntament.

El president Jordi Avancés va resumir així l’acte: “Amb gran lluïment, el passat
dia de sant Josep, es va acomplir en el nostre Club una nova etapa, va ser aquest
dia una de les jornades més esplendoroses de la seva ja dilatada existència”.
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El gimnàs

En la reunió de junta celebrada el dia 14 de març de 1984 es pren l’acord 
d’“aprovar la certificació facultativa de les obres de l’edifici destinat al mun-
tatge d’un gimnàs i sala d’esports, el qual estava datat el 29 de febrer de 1984”
i per un import de 15.573.319,98 ptes, segons document signat pel secretari Sr.
Pere Ricart, l’11 d’abril de 1984.

Des del dia de la seva inauguració, el 19 de març de 1984, el gimnàs, d’uns
200 m2 i equipat amb espatlleres, pesos, cordes, escales, aparells de recupera-
ció, etc. fa un gran servei al club.

Com escrivia el Sr. Jordi Avancés a l’editorial del butlletí núm. 18 aquesta
inauguració havia de ser “un homenatge a aquesta gran massa de socis i direc-
tius que han forjat la història del nostre club”.

Actualment els mantenidors del gimnàs són Pedro Mancha i Mònica Richar,
que s’encarregaven d’impartir els cursos de gimnàs per a tots els nivells d’ini-
ciació esportiva per a nens i nenes.

Inauguració del gimnàs i local social del Club. 19-3-1984
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Inauguració de la “nova” piscina. 1984

Remodelació de la piscina. 1984
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El gimnàs del Club

Local social del Club



Jordi Avancés, de nou president del club

El 29 de març de 1984, és elegida en assemblea la nova junta directiva, pre-
sidida, una vegada més, pel Sr. Jordi Avancés, reelegit per 4 anys.

President Jordi Avancés Brunet 
Vice-president Adolf Cardona Solans 
Vice-president Enric Braña López 
Secretari Pere Ricart Domènech 
Vice-secretari Enric Julià Danés 
Tresorer Lluís Ragàs Correcher 
Comptador Pere Boter Figueras
Vocals
Natació Manuel Salvador Garcia 
Hoquei Francesc Albero Fabré 
Bàsquet Josep Sanfeliu Borràs 
Patinatge Santos Mur Ferrer 
Frontó Domingo López Martín

Altres vocals Josep M. Alaman Martínez 
Josep Enric Sánchez Torres 
Salvador Segura Sunis

La nova junta té uns objectius prou clars per tirar endavant l’entitat. Cal am-
pliar l’activitat esportiva i social del club i treballar per l’esport de la ciutat,
projectant la UE Horta vers les olimpíades de 1992.

25 números del butlletí

Dins del nou impuls que va implantar la nova junta sortida en els inicis del
80, calia incloure el butlletí, que ara, a mitjans dels vuitanta, ha arribat al nú-
mero 25.

El butlletí ha anat cada vegada a més. Cada vegada més pàgines, més foto-
grafies, més informació...

Aquesta fidelitat és fruit de la inquietud i de l’estimació pel club d’un home,
Enric Julià, i del seu equip de redacció: Enric Braña, Mariano Gutiérrez, Anto-
nio Olmedo, Luciano Puyuelo i Pere Ricart.

En l’editorial del núm. 25, comentant la sortida del butlletí, Enric Julià diu
“ho vàrem fer amb molta il·lusió i pensant en la dificultat que representava la
continuïtat” (...) Al cap de 5 anys ens podem donar per satisfets, ja que hem
arribat al núm. 25 i continuarem”.
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Butlletí informatiu pels socis



El frontó

A mitjans dècada del 1980 aquesta és la Junta de la secció de frontó:

President Francisco Bago
Secretari Amadeo Guasch 
Tresorer Jordi Toll 
Local raqueta Pedro Matillas 
Delegat de raqueta Pedro Mancha 
Delegat de mà Javier Herranz

A mitjans anys 80, i sobretot des de la implantació del frontennis, el frontó
està canviant, s’està rejovenint, té un altre caire que s’anirà incrementant amb
l’entrada de més joves.

El canvi de president també és més freqüent de l’habitual.
Ara, el 1985-86 dimitit el president López, ha accedit al càrrec de president

un gran activista del frontó, Francisco Bago, un home tenaç, amable que prac-
tica l’especialitat de frontennis. Amb ell i amb el seu equip, la secció tindrà una
activitat notable.

La parella Carlos-Juan és la parella campiona juvenil de Catalunya d’espe-
cialitat de frontennis.

El frontó està en plena activitat. I tot perquè són ja moltes les parelles que
s’han fet seu el frontó.

En raqueta: Mancha-Eusebio 
Benito-Pedro 
Bago-Francisco 
Carlos-Juan 

A mà: José L.- J. Gil 
Mariano-Sergio 
Aurelio-Peguero 
Eric-Bienve

Hem d’assenyalar també que, per primera vegada a la historia, la secció
compta amb un equip d’infantils i un d’aleví.

En les temporades 1984-85 i 1985-86 augmenta l’activitat.
En frontennis, categoria juvenil: la parella Carlos-Juan foren campions als

campionats de Catalunya.
A la categoria 3a, subcampions: Benito-Pedri
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En mà:
Categoria 1a, campions: José L.-Javier Gil
Categoria 3a, campions: Bienve-Eric-Javier-Herranz
Categoria 3a, 3rs classificats: Villar-Marcelino

E. Calvo, A. Guarch, P. Matilla, S. Roman, R. del Canto i R, Calles en el campionat de Catalunya
interclubs a Terrassa. 1987

L’hoquei patins torna a la Primera Divisió

L’equip sènior d’hoquei té com objectiu durant la temporada 1984-85 la de
pujar a la primera categoria nacional. Hi ha il·lusió per recuperar una categoria
que no s’havia d’haver perdut. Però té a l’abast la possibilitat de recuperar-la
perquè la secció compta amb un gran equip.

A final de temporada, el nostre equip es classificava per a la Grup Nord de
la primera divisió catalana. Som, doncs, a la primera divisió nacional amb
aquests jugadors: Alfons Martínez, Jaume Ramos; Ricard Albero, Xavier Bosch,
Miquel Castellà; Josep M. Gibert, Manel Guillén i Antoni Sellares.

Són els delegats: Josep M. Gibert i Pere Sàez.



Joan Vila és l’artífex que pujà l’equip de primera divisió catalana a primera
disivió nacional.

Joan Vila va ser 125 vegades internacional i, per tant, un gran coneixedor
del món del patinatge d’hoquei. Va estar per poc temps a l’Horta, car va fitxar
pel Reus.

Es fa càrrec de la secció com a entrenador Lluís Galbas.
El prestigi de la secció d’hoquei continua creixent, és ja el segon any de la

col·laboració amb La Vanguardia. El Sr. Francesc Albero, president de la secció,
fou elegit membre de ple de la Federación Española de Patinaje.

Francisco Albero

El dia 6 d’abril de 1986 moria Francesc Albero, que havia estat president de
la secció d’hoquei patins, i un gran impulsor d’aquest esport i membre de la
Federación Española de Patinaje.

De fet, tota la familia Albero havia viscut intensament l’hoquei, els seus dos
fills, Ricard i Oriol, eren jugadors de la Secció, i fins i tot la seva dona, Mercè,
n’havia estat secretària.

Nova junta de la secció d’hoquei patins

En l’assemblea del dia 17 d’abril de 1986 s’elegia una nova junta de la secció
per continuar treballant amb la mateixa il·lusió que ho havien fet els membres
de la junta anteriror.

President Enric Julià
1r Vice-president Pere Sàez
2n Vice-president Lluís Maresch
3r Vice-president Josep M. Soler
Responsable de l’escola Joan Sillué
Tresorer Julián Fernández
Delegat federatiu Joan Riera
Delegat del material Josep Silla
Relacions públiques Pilar Lázaro
Secretària Joana Jumilla

Una junta que treballa per portar l’hoquei a un gran nivell, no solament dins
la ciutat, sinó també arreu de Catalunya.
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El bàsquet

Som a la temporada 1985-86, l’equip sènior femení baixa de la la B Nacional
a la 2a divisió, on fa una bona campanya, amb l’entrenador Sergi.

És el moment de fer un esforç per fer una reestructuració i donar un nou
impuls a la secció de bàsquet. Si la consolidació ja ha arribat amb més de 25
anys d’història, cal ara l’expansió, però amb bona base i bona organització. Al
capdavant d’aquesta reestructuració hi ha Josep M. Alaman, que es fa càrrec
del bàsquet. Hi ha també el canvi de la comissió tècnica, els Srs Avilés i Tendero
acompanyats de Juanjo Comas i José Luis Sariñena.

El primer fruit de la nova empenta és l’ascens a preferent del bàsquet de Ca-
talunya.

Els equips de bàsquet de les noies són aquests:

L’equip infantil, que entrena Sílvia Romero 
L’equip cadet femení, que entrena Manuel Pastor 
L’equip juvenil, que entrenen Jordi Prades i Glòria Martín
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Equip sènior: Castaño, Creus, Andorra, Cunillé, Pié, Martin, Sanfeliu, Vilanova, Rodríguez. Entrenador:
Sergio Tendero. Delegat: Glòria Martín. Juvenil: Cadena, Heredero, Ventura, Serrano, Mira, López, 
Simó, Hidalgo, Ayerbe, Puig, Bruquetas, Robles. Entrenador: Manuel Pastor. Delegat: Manuel Caballero.
Infantil: Daban, Rovira, Villalba, Jiménez, Campreciós, Romero, Blasco, Muñoz, Arboix, Amador.
Entrenador: Sílvia Romeu



L’equip capdavanter de la secció, el sènior femení, que comença
la temporada amb un ritme lent i que amb treball i voluntat, es
va superant fins a fer un bon paper a la lliga, amb l’entrenador
Sergi Tendero.

Els nois comencen per:

L’equip infantil, que entrena Marta Sanfeliu
L’equip cadet, que entrena Lluís Domínguez
L’equip juvenil A, que entrena Lluís Domínguez i que té com a
tasca important formar jugadors per al primer equip
L’equip júnior, entrenat per Josep Sanfeliu
L’equip sènior, entrenat per Joan Avilés
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Sènior: Baulines, Jiménez, Navarra. Requena, Lago, Moranta, Anmella, Silvestre, Marull, Morralla.
Entrenador: Avilés. Júnior: Ollé, Arboix, Correa, Sánchez, Galán, Edo, Ruiz, Izquierdo, Fradé, Anton.
Entrenador: Sanfeliu. Juvenil A: Romeu, Goicoechea, Clara, García, Juan, Escrigas, Ruiz, Jané, 
Gallardo, Martín, Edo. Entrenador: León. Juvenil B: Delgado, Capdevila, García, Pérez, Rodríguez, 
Faus, Campos, Parro, Triguero, Pruñonosa, Alegre. Entrenador: González. Cadet: Ros, López, García,
Céspedes, Vidal, Marhuenda, Benedico, Ferré, Parro, Pérez, Campos, Martínez, Domínguez. Entrenador:
Palacios



La natació i el waterpolo

La secció està vivint una gran temporada d’activitat de l’aigua tant en natació
com en waterpolo. La temporada 1987-88 és sensacional per a tots els equips
de waterpolo.

El waterpolo continua a la Divisió d’Honor, i té d’entrenadors Néstor Ribera
i Xavier Gasch.

A més, hi ha un equip de categoria juvenil, un d’infantils i, un altre d’alevins
i un de veterans.

L’ideal del primer equip és la lluita temporada rere temporada, d’un equip
amateur com és l’Horta, contra els grans equips professionals de Catalunya.
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Waterpolo, Categoria 15/16: F. Paredes Rubio, M. Vallhonesta Bon, A. Calopa Morell, Ll. Martín García,
A. Soler Lara, J. A. Alvarez Rodríguez, M. Baños Coral, M. Vallhonesta Bon, C. Vico Alarcón, V. M. Camí
Fernández, J. Costa José. Categoria 17/19: J. Grau García, R. Cerezo Crespo, J. Sánchez de Juan, A.
Vallhonesta Mas D. Benitez Ribas, J. Verdejo Domingo, R. Calopa Morell. Categoria Absoluta: X. García
Domingo, J. Paredes Rubio, X. Baños Coral, F. Peña Pulido, P. Calopa Morell, J. Paredes Rubio, A. Peña
Pulido, X. Cardona Piqué, T. Fernández Muñiz, C. Pla Poveda, D. Morell Blanco, J. Ollé Piquer, 
F. Subias Mur.



El primer equip del waterpolo baixa de categoria la temporada 1985-1986,
però la temporada 1986-1987 torna a la Divisió d’Honor.

L’any 1986 i per primera vegada, un equip de l’entitat es classificà per a una
semifinal del Campionat d’Espanya Infantil de waterpolo.

El 13 de setembre de 1987 passà a la historia per ser la segona vegada en la
historia del waterpolo nacional que un equip es proclama Campió del món a
la ciutat de Sao Paulo (Brasil); aquest va ser la selecció júnior.

L’equip de waterpolo de 15-16 anys és el 3r d’Espanya. Ells són Grau, Camí,
Baño, Vallhonesta, Hernández, Álvarez, Calopa i Nadal.

L’equip de waterpolo de 17-19 anys es classifica per a disputar la final del
campionat d’Espanya de 1986, cosa que passa per primera vegada a la historia
del club.

Xavier Paredes i Jordi Grau arriben a internacionals, i a més tindran una
beca de la Federació Catalana de Natació per a la residència Blume, per a la
temporada 1988-89, dins del pla “Barcelona, 92”.

Campionat d’hivern de Catalunya

En natació cal assenyalar dos nedadors de l’equip de promeses: David Dolz
que per primera vegada aconseguia una medalla d’or en els campionats d’hi-
vern d’edats de Catalunya, celebrat a Olot, a la prova de 50 m lliures, amb
0:30.9, i Begoña Villarroya, medalla de bronze en la prova de 100 m lliures amb
temps de 1:09.79.

Participen en els campionats d’hivern de Catalunya de la categoria d’abso-
luts, celebrats a Olot, els nedadors que varen tenir una participació destacada
Antoni Peña, Begoña Gómez, Marta Terrats, Pilar Camarero, Judit Abad, Esther
Fernández, Núria Casanovas.

Pilar Camarero, a més, representà el club al Torneig “Sis Nacions Júnior”
celebrat a Holanda. Fou seleccionada per la Federación Nacional Española de
Natación.

Veiem, doncs, que la secció de natació està en bones mans amb els entrena-
dors Toni Soler i Jesús Valverde.

Gran Premi de Natació d’Espanya

Cal destacar el grup que va participar al 8è Gran Premi de Natació d’Es-
panya celebrat a Còrdova el mes d’agost de 1985. Els nostres representats hi
varen aconseguir 9 medalles: 4 d’or, 4 de plata i una de bronze: Enric Dolz,
Jordi Paredes, Sergi Garcia, Jordi Grau, Sergi Hinojosa, César Gutiérrez, Núria
Casanovas, Judit Fernández, Ester Fernández, Cristina Herrero i M. Josep
Dolz.
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Renovació de la secció

Aprofitant la dimissió del president Manuel Salvador, hi ha una profunda
renovació de la secció.

En l’aspecte tècnic la responsabilitat de la natació és a càrrec de Jordi Comas
i la de waterpolo a càrrec de Xavier Gasch assistit per Tomàs Fernández i Joa-
quim Canet. La secció és dirigida per Miquel Carol.
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Equip de Promeses de la Secció de Natació: Rodrigo, Andrés, Garcia, Vizcaíno, Barberan, Sesen, García,
Herdez, Edo, García, Diestre, Tena, Rodríguez, Cuesta, Alvarez, Fernández, Ribas, Robles, Barnés, Alcon,
Pascual, Sánchez, Rivero, Herrero, Garriga, Casado, Sancho, Mercader, Amador, Lecina, Girón, Galindo,
Ortiz, Manuel, Bastante, Roure, Relaño, Edo, Dubra, Cañestro. Escola: Martínez, Edo, Lama, Núñez, Catell,
Esteban, López, Martín, Herrero, Fuente, Barroso, Alemany, Fernández, Benet, Ribas, Vidal, Mari, Dorado,
Besteiro, Ballester, Bernadas, Figueras, Mari, Matas, López, Prat, Balust, Lama, Pardo, Fernández.



Aquesta és la junta directiva:

President Lorenzo Martín 
Vice-president Antonio Fernández 
Secretari Miquel Camarero 
Tresorer Jordi Casanovas 
Vocals Carlos Abad 

Adolf Cardona 
Genis Cartes 
Josep M. Castellà 
Clara Gil 
José Gómez 
Antonio González

Patinatge artístic

El patinatge artístic continua la seva activitat semblant a les temporades an-
teriors.

Es va participar en els diferents campionats territorials de Barcelona, pro-
vincials de Catalunya i Nacionals i s’hi van aconseguir 25 places al podi:

Campionats territorials de Barcelona, celebrats a Folgueroles:
3 places de campions, 3 de subcampions i 3 de tercers llocs.
La parella formada pels germans Dalmau, en 1r lloc. En femení,
Montse Dalmau i en masculí, Albert Fernández.

Campionat provincial de Catalunya, celebrat a la Garriga:
5 places de campions, 1 de subcampió i 1 de 3r lloc.

Campionats d’Espanya, celebrats a Alcobendas (Madrid):
4 places de campions, 3 de subcampions i 2 de 3r lloc.
Jordi i Montse Dalmau, campions d’Espanya.

El protagonisme de la parella Montse i Jordi Dalmau

En el pla internacional, la parella mixta de la categoria, formada pels ger-
mans Dalmau, Montse i Jordi, ens varen donar la gran satisfacció de conquerir
el títol de campions d’Europa, categoria sènior, en els campionats celebrats a
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Lugo. Fou la primera vegada en la llarga historia del patinatge artístic que Es-
panya aconseguí aquest títol.
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Parella mixta de patinatge artístic, els germans Montse i Jordi Dalmau, amb el president de la secció Sr.
Santos Murscuffs



També varen quedar primers en la Copa d’Europa, torneig celebrat a la loca-
litat de Palermo (Italia).

També varen obtenir una brillantíssima 5a posició en els campionats del
món celebrats a Rimini (Italia).

Els germans Dalmau aconsegueixen per segon any consecutiu la Medalla
d’Or en la modalitat de parelles mixtes en el Campionat d’Europa celebrat els
dies 27 al 30 d’agost de 1986 a Nimes (França). Això els permetia d’anar als
campionats del món celebrats els dies 25 al 30 de novembre a Bogotà (Colòm-
bia). Hi van aconseguir un magnífic 7è lloc.

En acabar aquesta temporada deixa la secció el Sr. Santos Mur. Han estat
vint-i-cinc anys treballant sense descans en la secció de patinatge artístic.

El Sr. Santos Mur i el patinatge artístic

Parlar de la secció de patinatge artístic és parlar de la dedicació i de la
il·lusió, durant quasi 25 anys, del Sr. Carles Mur.
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El Sr. Santos Mur.



L’any 1968 entrà a formar part de la junta de la Secció en qualitat de treso-
rer. L’any 1971 passà a ser president de la secció i formà una junta en la qual
tothom participava de la mateixa il·lusió i d’igual capacitat de treball.

Són molts els col·laboradors que va tenir, coms els Srs. Braña, vice-presi-
dent; el secretari, Sr. Pere Ricart; el tresorer, Sr. Duran; i els vocals Srs. Aymà,
Codina, Pey, Villanueva, etc.

Com a president va tenir la sort de comptar amb grans entrenadors, Mont-
serrat Viadé, Jesús Soler, Margarida Calafell, Mario Cárdena, M. Carme García
(Carmina), Rosa M. Laguna, Carles Mur i la col·laboració especial de Piero Ba-
ressi.

Gràcies al treball i l’empenta de la junta directiva, l’encert dels entrenadors,
la remodelació de la pista i la inauguració del pavelló, la secció es converteix
en el club de patinatge artístic més important d’Espanya.

Es donen nous impulsos a la secció, el primer amb l’arribada de Rosa M.
Laguna. L’etapa de Carles Mur fou la culminació de tots els esforços anteriors.

S’aconsegueix per primera vegada, en un campionat d’Europa, col·locar en
el tercer lloc la parella mixta formada pels germans Mur i es proclamen cam-
pions, dues vegades, la parella mixta dels germans Dalmau, que són també, du-
rant vuit anys seguits, campions per clubs.

El Sr. Santos Mur té la sort de conèixer, animar i treballar amb grans pati-
nadors: Florentina Martí, Gil, Belles, Ricart, Carme García, Kersunque, Arles,
etc. No cal dir que el Sr. Santos Mur compta en tot moment amb el suport del
president Sr. Ramon Puig i amb l’ajut inestimable del Sr. Jordi Avancés.

L’activitat del Sr. Santos Mur acabà l’any 1987 amb la dimissió com a presi-
dent de la secció de patinatge artístic. Una etapa que fou inoblidable en la his-
tòria de la secció de patinatge artístic i que l’editorial del butlletí núm. 32
resumia amb aquestes paraules: “En Santos Mur ha actuat sempre condicionat
per la bona voluntat de tirar endavant la Secció, ha resolt les coses amb valentia
quan l’ocasió ho exigia i ha estat sempre sincer amb si mateix. En una paraula,
ha estat un veritable creuat en la defensa del patinatge (...) Respectuosos et
diem: Moltes gràcies, Santos, per la teva tasca.”

El Sr. Enric Braña

És necessari portar a les pàgines d’aquest llibre algunes de les persones que
al llarg de més de 30 anys es varen dedicar en cos i ànima al club i que ens han
deixat... com és el cas d’Enric Braña, vice-president que fou de la UE Horta,
que morí el 22 d’octubre de 1986 als 57 anys.

Fou un home summament responsable en tots els càrrecs que molt gustosa-
ment acceptava per la seva estimació al club i la voluntat de servir-lo. Enric
Braña era persona que gaudia de les simpaties de tothom qui el va tractar.
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Als actes del dia del club, l’any 1987, se li va concedir pòstumament la insíg-
nia d’or del club, que fou lliurada a la seva vídua.
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El Sr. Enric Braña

L’himne a l’Unió Esportiva Horta

Al ple de la reunió de la junta de govern del 22 d’octubre de 1987 s’acorda
l’enregistrament en cassettes de l’himne de la UE Horta.

HIMNE A LA UNIÓ ESPORTIVA HORTA
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UE Horta, UE Horta, 
fem bàsquet, patinatge i frontó. 
UE Horta, UE Horta, 
hoquei, waterpolo i natació. 
UE Horta, UE Horta 
portem els colors amb il·lusió.

Fem esport, disfrutem, 
l’amistat cercarem, 
amb força junts cridem: 
Horta, Horta, Horta.

EU Horta, UE Horta,
el cor ens mana que cantem,
UE Horta, UE Horta,
l’himne en què ens agermanem,
UE Horta, UE Horta
companys i amics tots guanyarem.
Vibrem plens d’emoció,
tots units amb decisió,
cridem nostra cançó:
Horta, Horta, Horta.

UE Horta, UE Horta,
el cor ens mana que cantem;
UE Horta, UE Horta,
l’himne en què ens agermanem,
UE Horta, UE Horta,
HORTA, HORTA, HORTA.

Aquest és l’equip que va enregistrar l’himne

Lletra Amadeu Guasch i Berengueras
Adaptació:
Arranjaments: Dolors Rubio i Navarro
Música: Lleó Borrell i Gambús
Intèrprets:
Soprano: Dolors Rubio i Navarro

Josefina Valcàrcer i Feliu
Contralt: Mercè González i Mampel

Ferran Garcia i Garrido

Tenor: Ricard Penya-Roja i Cases
Baix: Carles Capdevila i Valls

214



Jordi Avancés i Brunet tercer període presidint el Club

Jordi Avancés fou elegit president de la UE Horta per un tercer període de
quatre anys, en l’assemblea general celebrada el 26 de febrer de 1988.

“Que la UE Horta tingui més de 4.300 associats, que hi hagi unes instal·la-
cions ben cuidades i a ple rendiment, i que els socis s’hi trobin bé, és mèrit, òb-
viament, de moltes persones que hi col·laboren, en tot i per tot”.

Però també és important de dir i d’escriure amb lletres majúscules que la
UE Horta no fóra el mateix sense el Sr. Jordi Avancés.

De Jordi Avancés en coneixem prou bé la dedicació, l’entusiasme per tirar
endavant diferents projectes que avui dia són una realitat, que sap deixar fer,
vigilant i delegant, la línia de treball clara, dialogant, participant i conviven-
cial.” Hem reproduït paraules encertadíssimes de l’editorial del butlletí núm.
34.

Als seus 58 anys, en fa 8 que està al capdavant del club i un grapat més que
col·labora amb les juntes de govern anterior. El seu objectiu en aquesta nova i
última etapa com a president és “dur l’entitat endavant com ho he fet en els
meus anteriors mandats i no tan sols esportivament sinó també en l’aspecte
econòmic, aspecte complementari amb l’esportiu perquè tot funcioni correc-
tament. Cal tenir en compte que el balanç econòmic a final de temporada sem-
pre ha estat positiu. Hi ha superàvit. La UE Horta es manté gràcies a les quotes
dels socis i activistes i a les aportacions de particulars, a més del finançament
d’un sponsor que col·labora econòmicament en un dels esports que alberga el
nostre club”.

Composició de la junta

President Jordi Avancés Brunet 
Vice-president economia Adolf Cardona Solans 
Vice-president esportiu Josep Sanfeliu Ribot 
Secretari Pere Ricart Domènech 
Tresorer Lluís Ragàs Correcher
Vocals
Natació Adolf Cardona 
Bàsquet Josep M. Alaman 
Hoquei Josep M. Soler 
Patinatge Victoriano Gordaliza 
Frontó Francesc Bago 
Butlletí Enric Julià
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El frontó

Torneig Social

Se celebra amb gran èxit i amb un ambient expectant el torneig social que
dóna vida a tota la Secció, amb una gran activitat i participació esportiva i so-
cial.
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Els components de la Junta de Govern, l’últim dia de reunió abans de l’Assemblea del 27-2-92. Drets i
d’esquerra a dreta: Lluís Ragàs, Josep Mª Soler, Josep Sanfeliu, Adolf Cardona, Jordi Avancés, Enric Julià,
Mª Àngels Jover, Quique Sánchez. Asseguts i d’esquerra a dreta: Josep Mª. Alaman, Rafael de la Rosa,
Pere Richart, Santos Mur, Antoni Eixarch, Julián Gracia. Falta el Sr. Hermenegildo Racionero que feia 
la foto.



La parella Villar-Fernández donen més emoció al torneig en vèncer la parella
Eric-Vivas en un partit molt emocionant.

Frontennis

Cada temporada s’avança més en frontennis. A la temporada de 1988-89 
ja hi ha 4 parelles: 2 en segona categoria, una en 3a categoria, i una en juvenils.
Salva-Pedro; Benito-Raúl; Roberto-Eusebio, en 2a categoria. Amadeo-Domingo-
Juan, en 3a categoría i Carlos-Alberto-Francisco, en juvenils.

La parella Salva-Pedro han arribat a la final en el partit jugat a Terrassa con-
tra l’equip del Sant Cugat, i s’han proclamat campions de Catalunya de fron-
tennis de 2a categoria.
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Jugadors: Gregorio Ayuso, R. del Canto, J. Herranz, D. García, C. Tomàs, i Medina



Les 12 hores de frontennis

La primera activitat esportiva del frontennis és la celebració de les “12 hores
de frontennis” amb motiu de la Festa Major d’Horta, amb la participació dels
clubs Santa Coloma, Caldes, l’Hospitalet i la UE Horta. Quedaren campions 
l’equip de l’Horta format pels jugadors: Paco, Salmerón, Sergio I, Sergio II i
“Tochi”. Tots ells amb un alt nivell de joc, tècnics i bona forma física.

Els juvenils

En els Campionats de Catalunya, a la temporada 1987-88 els jugadors Raúl-
Alberto s’han classificat subcampions, i si haguessin comptat amb una mica
més d’experiència, podrien haver estat campions.

Parelles a mà. 2a categoria

El dia 29 de gener de 1989 al polisportiu de Cerdanyola, els jugadors de la
UE Horta Villar-Eric-Javier varen conquerir el Campionat de Catalunya de se-
gona categoria.

Joc de raqueta

Salvador Roman, amb gran tècnica i domini de la raqueta, s’ha proclamat
campió individual de Catalunya de 3a categoria, en la modalitat de Pilota Olím-
pica.

Raúl Call aconsegueix ser campió de Catalunya “pre-olímpica”, 1a categoria,
1988-89.

Domingo Garcia és campió de Catalunya “Pre-olímpica”, 4a categoria.

Campionats de Catalunya

En els campionats de Catalunya en mà per parelles, 2a categoria, celebrat
el mes de gener al poliesportiu de Cerdanyola, els representants de la UE Horta
foren Villar-Eric-Javier, que varen aconseguir el 1r lloc.

Seguint amb els premis, Raúl Calles, encara juvenil, s’ha proclamat campió
de Catalunya en la la categoria.
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Els resultats de conjunt foren aquests:

Parelles a mà: 2a categoria Villar-Eric
3a categoria Antonio-Ayuso
4a categoria Barrionuevo-Vivas

Parelles amb raqueta: 2a categoria Eusebio-Amado
2a categoria Salva-Pedri
3a categoria Roberto-Juan

Juvenils: Raúl-Alberto

Mà per parelles, 2a categoria:
Villar-Eric, Javier, campions de Catalunya a la temporada 1988-89.

Raqueta:
Salvador Roman, campió de Catalunya, 3a categoria, modalitat pilota olím-

pica.
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Frontó-Mà: Villar Enric, Antonio-Ayuso i Barrionuevo-Vivas. Raqueta: Eusebio-Amadeo, Salva-Pedri,
Roberto-Juan i Raúl-Alberto



Raúl Calle, campió de Catalunya “Pre-olímpica”, 1a categoria, 1988-89. Do-
mingo García, campió de Catalunya “Pre-olímpica”, 4a categoria.

L’hoquei patins fa història

La temporada 1987-88 és de les que fan història, perquè l’equip sènior ha
quedat campió de Catalunya per equips, de la primera divisió estatal. Una fita
important que ja havia aconseguit el 1983 en vèncer el Cerdanyola per 9-4. És
un bon presagi del que aconseguirà l’equip la temporada 1988-89: arribar a la
Divisió d’Honor.

L’equip sènior Horta-La Vanguardia, amb el seu entrenador Lluís Galbas és
aquest: Josep Busquets, Carles Fernández, Sergi Pasqual, Joan Pla, Gustau
Vidal, Miquel Castellà, Jaume Gamell, Lluís Carbó, Jordi Miret, Miquel Roure
i Ramon Pujal. Delegat, Sr. Josep Martí.

Els altres equips de la secció

Cal destacar també, els altres equips de la secció per la magnífica temporada
que han fet. La secció de l’hoquei porta una trajectòria del tot ascendent i de
consolidació, temporada a temporada.

En els diferents campionats que participen dins de l’estat, la secció de l’ho-
quei ha tingut uns magnífics resultats. Fruit de la bona organització i de la gran
empenta de la secció d’hoquei són els magnífics triomfs que a nivell estatal ob-
tenen aquests tres equips de la secció, una bona mostra de la magnífica marxa,
ja imparable, de l’hoquei de la UE Horta que culminaria, a la temporada 1989-
90, amb els títols de campió i subcampió d’Espanya.

L’equip júnior A, subcampió d’Espanya

L’equip júnior A, subcampió amb l’entrenador P. Sirvent, el preparador físic
A. Galvas i el delegat J. Pedemonte i els següents jugadors: A. Gallego, J. Pede-
monte, R. Català, M. Mazarico, J. C. Pérez, F. Elías, D. Olmo i X. Garcia.

L’equip infantil A, campió d’Espanya

Infantil A Campió d’Espanya, amb l’entrenador F. Tibau, delegat, P. Agustí i
els jugadors: J. Jarque, D. Fernández, J. Martí, O. Silla, M. Grau, O. Luciano,
I. Martí, E. Pedemonte i V Puig.
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Equip d’Hoquei patins, categoria aleví, campió d’Espanya, temporada 1989-90, després de rebre la
Distinció Especial per aquest motiu.
Castresana, Miró, Auberni, Raso, Rodrigo Adell (delegat) i Borregán, Pérez, Tarrés, Adell, López,
Huarte

L’equip infantil A, campió d’Espanya, 1989-90





El torneig internacional d’hoquei base

El torneig internacional d’hoquei base és un dels esdeveniments més impor-
tants de la temporada per haver-se fet meritòriament un lloc d’honor dins els
torneigs que organitzen els clubs i per ser, a més, un torneig de gran activitat i
atractiu. Atractiu pel que significa de convivència dels diferents components
dels equips convidats amb els esportistes de l’hoquei base de la UE Horta, per-
què durant uns dies conviuen amb les diferents famílies, al carrer, al barri o a
la ciutat.

Durant el mes de juny, al voltant de Sant Joan, se celebra el Trofeu Interna-
cional Base, que té per finalitat motivar els jugadors que formen la base de la
secció, alhora que es oferir espectacle esportiu de qualitat dins les categories
de base i potencia aquest esport tan arrelat al nostre país i es posa els joves en
contacte amb altres clubs d’Espanya i de l’estranger.

Aquest trofeu es va iniciar l’any 1985 i en aquest, III Torneig Internacional
participen representants de Blanes, Porto, CP Alcobendas, HC Liceo, Caixa de
Galicia, Reus Deportivo, CP Vic. Una bona mostra de la importància i del pres-
tigi del trofeu són els clubs que hi participen.

A l’acabament de la dècada s’han celebrat sis edicions del Torneig Interna-
cional d’Hoquei Base. “La participació i el nivell que han demostrat tots els
equips que han intervingut en les diferents edicions han fet que aquest torneig
sigui considerat com un dels de més prestigi que se celebren”, es diu en ocasió
de la sisena convocatòria.

El torneig d’hivern de les categories juvenil i júnior

En 1988 s’iniciava el I torneig d’hivern en les categories juvenil i júnior.
Aquest torneig no és solament una fita més a assolir sinó que es pretén que
arreli en el món de l’hoquei, tant per la qualitat dels equips participants com
per la germanor que es viu els dies del torneig.

En aquesta primera edició participen el FC Barcelona, l’Igualada HC, els
Maristes de Sants i el Santa Coloma de Gramenet. En la categoria júnior s’im-
posà la UE Horta que empatà amb el Barelona. A la II edició del trofeu guanyà
el Noia Freixenet.

En la categoria juvenil, el campió fou l’Igualada que s’imposà al Barcelona.
L’Igualada també guanyà el II trofeu d’hivern juvenil.

Els dies 30 i 31 de desembre de 1990 se celebrà el III Torneig Hoquei Patins
juvenil i júnior amb força èxit de públic i esportiu. L’Igualada i el Noia Freixenet
varen ser els guanyadors.

L’equip Sub-23 de l’Horta-La Vanguardia i el Júnior B de la UE Horta foren
els guanyadors del III torneig d’hivern que organitza el HP Badalona, que se
celebra a Badalona el mes de gener de 1990.
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Nova junta de la secció d’hoquei patins

El 29 d’abril de 1988, en l’assemblea de la Secció es nomena la nova junta:

President Josep M. Soler  
Vice-president 1r Joan Riera   
Vice-president 2n Joaquim Bosch 
Tresorer Julián Fernández
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Trofeus del III torneig d’hivern. 1989



Escola Milagros Borne
Assessor delegat Enric Julià
Compres i equipaments Josep Silla
Relacions públiques Ramón Raso
Secretària Joana Jumilla

El president que deixa el càrrec, el Sr. Enric Julià, agraeix a tothom la col·la-
boració que ha rebut.

El nou president, Sr. Josep M. Soler, exposa les línies a seguir pel seu equip:

1. Formar una escola àmplia amb una bona formació.

2. Augment del nivell esportiu dels equips amb incorporacions de jugadors
en els llocs que queden buits.

3. Posar els mitjans que calgui per assolir, a nivell de juvenils i júnior, un alt
nivell de competitivitat.

4. Buscar la màxima classificació del primer equip.

5. Major incidència en la disciplina de l’equip.

L’hoquei patins a la Divisió d’Honor

Ja a finals dels vuitanta, la temporada 1988-89, la Secció d’hoquei aconse-
guia, després de 35 anys d’història, un èxit esportiu extraordinari amb l’ascens
a la Divisió d’Honor.

Efectivament la temporada 1988-89 ha quedat en la història de la secció 
d’hoquei de la UE Horta. Una trajectòria ascendent de 35 anys, de dedicació
plena i desinteressada tant de jugadors com de directius han fet possible que
l’equip sènior de l’Horta-La Vanguardia sigui a la Divisió d’Honor.

“El Horta-La Vanguardia hizo historia”, deia la Vanguardia en un llarg arti-
cle del dia 23 de maig de 1989, i afegia: “ si de por sí un ascenso tiene siempre
un gran mérito, en el caso del Horta lo tienen mucho más, pues al comienzo
de la liga no contaba en los pronósticos de nadie para alcanzar la Divisón de
Honor. Pero, poco a poco, prácticamente sin hacer ruido, el equipo blanquillo
lo consiguió. Fue el premio al esfuerzo de un grupo de jóvenes jugadores, diri-
gido por otro joven, Lluís Galvas, de sólo 28 años.
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Una plantilla con apenas 21 años de media fue la protagonista de esta gesta,
con estos jugadores:

En portería: Miret, Cobo

Defensas: Roura, Pasqual

Delanteros: Jaume Gamell, Busquets

El complemento lo pusieron Fernández, Puyal, Pla, Toni i Castellà

La secció d’hoquei de la UE Horta omplia una magnífica pàgina esportiva.
La permanència en la divisió d’honor va durar només una temporada, però

va estar plena d’il·lusió i es va guanyar en experiència, tant és així que, després
de passar una temporada en la Primera Divisió Nacional, 1990-91, l’Horta torna
a ser entre els grans de la Divisió d’Honor.
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Per primera vegada en els seus 35 anys d’història, la UE Horta d’hoquei patins va aconseguir l’ascens a la
Divisió d’Honor. 1988-89.
J. Miret, M. Castellà, J. Busquets, R. Puyal, Ll. Carbó, M. Roura, J. Gamell, T. Gimeno, S. Pascual, 
C. Fernández, J. Pla, Ll. Galbes (entrenador).



Homenatge a Miquel Castellà “Caste”

El dia 10 de setembre de 1989, coincidint amb la festa major d’Horta i amb
motiu de la presentació del primer equip que es va enfrontar al Mollet, al qual
es va vèncer per 3-2, es va retre un homenatge a Miquel Castellà, que, després
de 17 anys com a jugador del club, 5 dels quals a l’equip sènior com a capità,
havent passat per totes les categories de benjamí a sènior.

“La directiva del Club, la secció d’hoquei, la resta de les seccions i tots els
socis de la UE Horta han volgut que aquest homenatge coincideixi amb aquest
acte tan significatiu per a l’equip, animant “Caste” a seguir vinculat a l’hoquei
sobre patins, transmetent les seves experiències i la seva estima per aquest es-
port als equips de base de la UE Horta, que són, en definitiva, els que han de
consolidar el futur immediat d’aquest esport”.
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Homenatge al jugador Miquel Castellà Miranda “Caste”. 1989
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El bàsquet

El bàsquet masculí

A la temporada 1987-88 els equips juvenil i júnior pugen a la categoría pre-
ferent, que no havien aconseguit mai. Els entrenadors són Josep Sanfeliu i
Josep L. Anmella, i la delegada és Merche Mañas.

L’equip júnior està format per aquests jugadors: Joan Ollé, Xavier Arboix,
Xavier Correa, Albert Sánchez, Joaquim Galan, Jordi Edo, Ricard Ruiz, Josep
M. Izquierdo, Joan C. Frade i Javier Anton.

L’adéu al bàsquet de Joan Torres

L’u de maig de 1987, després d’una magní-
fica trajectòria des de l’any 1969 en què co-
mençà a jugar a la Salle Hedilla, a la ca -
tegoria de Provincial amb companys com
Ramon Romeu, Joan Vila, Joan Centelles...
sent entrenador Josep Brunet, Joan Torres
deixà el bàsquet actiu.

A la temporada 1976-77 es fusionaren els
equips de bàsquet de La Salle Horta i la UE
Horta. Des d’aquella temporada Joan Torres
ha jugat a la UE Horta.

Per a l’acomiadament de J. Torres es va ce-
lebrar un partir de veterans, antics jugadors
de La Salle.

Després tots els equips de la Secció, tant masculins com femenins, varen fer
una pinya al voltant del pavelló, i els capitans varen lliurar uns obsequis a en
Joan.

El partit d’acomiadament va ser a càrrec de l’equip TDK Manresa contra el
primer equip de l’Horta, reforçat per tres jugadors del Barca Júniors.

En acabar l’acte, li van lliurar les Plaques de l’Ajuntament de Barcelona, lliu-
rades pel Regidor del Districte d’Horta-Guinardó, Sr. Albert Batlle, de la Ge -
neralitat, de la UE Horta i del CAI-Saragossa, a més de la Medalla al Mèrit
Esportiu de la Federació Catalana de Bàsquet.

Torneig de Nadal “Memorial Juan J. Goicoechea”

El torneig de Nadal de bàsquet va dirigit als equips juvenils masculins i fe-
menins.



Al desembre de 1988 se celebra el II Torneig, amb la participació de quatre
equips per cada categoria:

Quatre de femenins: Prat de Mataró, Joventut, Terrassa i UE Horta.
Quatre de masculins: Prat de Mataró, Grup Barna, CR L’Hospitalet i la UE
Horta.
“Tots els equips mostraren un gran nivell i una forma física excel·lent, per

la qual cosa es va poder veure un mogut i gran torneig”.

Homenatge a “Goico”

El torneig de Nadal acabà amb un homenatge a “Goico”, que el rebé la seva
dona Carme i els seus fills Xavier i Marc.

Juan J. Goicoechea, que morí el dia 4 d’octubre de 1988, fou un gran acti-
vista que va treballar, per la secció de bàsquet i pel club, a més d’un gran amic
de tothom, sempre disposat a la col·laboració de la secció i a ajudar la joventut.

El bàsquet femení

A la temporada 1988-89 l’equip sènior femení de bàsquet juga a la Lliga Na-
cional Femenina de Primera B i hi queda classificat en 1r lloc.

Aquest és l’equip sènior femení de la la B: Pep Querol és el delegat i Juli
Montroig, l’entrenador. Jugadores: M. José Ayerbe, Eva Morraja, Lali Rosell,
Glòria Pladellorens, Marga Sánchez, Laura Veleta, Imma Bruquetes, Mònica
Cadena, Ester Ricci, Marta Sanfeliu, Mercè Andorrà i Susana Marín.
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El bàsquet femení a finals dels vuitanta
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L’adéu al bàsquet de Pilar Castaño

El mes de setembre de 1988,
l’activista del bàsquet femení
Pilar Castaño deia adéu al bàs-
quet actiu.

Dedicada al bàsquet des de
l’equip juvenil, en la tempo-
rada 1980-81, passa a l’equip
sènior, que recorda com una
gran temporada: “Era el meu
primer any com a sènior i els
nervis em corrien per tot el
cos, l’equip necessitava l’esforç
de totes per progressar: era di-
fícil; tot i així vàrem assolir la
categoria, fent pujar l’equip a
segona divisió. El recordo com
un dels meus millors anys.”

Una altra temporada que re-
corda amb satisfacció és la de
l’ascens de l’equip a la primera
B, la temporada 1983-84.

Són 12 anys dedicats al bàs-
quet, 10 dels quals portant els
colors de la UE Horta. La Pilar
Castaño deia adéu amb el desig

que “la meva experiència servís els qui comencen en aquest esport i els vull dir
que tinguin perseverança, que no defalleixin... Només em queda acomiadar-me
de totes les persones del club i dir a tothom, moltes gràcies.”

La natació i el waterpolo

La natació

Els campionats de Catalunya de natació se celebren a l’estiu de 1987, al CN
Reus Ploms, amb èxits per a la natació d’Horta amb els nedadors Daniel Lujan,
Josep M. Viguín i la nedadora Carolina Durango.



Els campionats de Catalunya de natació per edats se celebren a l’estiu de
1987, amb l’èxit d’aquests nedadors: Hugo Grijalba i les nedadores, Eva Chico
i Núria Casanovas.

Aquesta nedadora va ser becada al Centre de Tecnificació de la Federació
Catalana de Natació, la temporada 1987-88.

Els dies 14, 15 i 16 de gener se celebren al CN Sallent, els Campionats de
Catalunya d’Edats d’Hivern de Natació. La natació d’Horta hi tingué una ac-
tuació brillant. Cristina López va aconseguir proclamar-se sub-campiona de
Catalunya a les proves de 100 m esquena amb un temps de 1.15.31. També hi
van tenir una actuació destacada Eva Chico, Ester Domínguez, Mònica Ortiz,
Sònia Saludes i Hugo Grijalba.

A l’hivern de 1988, als Campionats Absoluts d’Edats Promeses i Campionats
de Clubs, s’han assolit 23 marques per a participar als Campionats de Catalunya
d’Estiu: Valentí Núñez, Hugo Grijalba, Cristina López, Eva Chico, Mònica
Ortiz, Ester Domínguez, Sheila Solà, Sonia Saludes i Núria Casanovas.

Campionat d’Espanya d’estiu

En els campionats de Catalunya i d’Espanya d’estiu els resultats foren
excel·lents: Hugo Grijalba, Cristina López que hi va assolir el 4t lloc; Eva Chico,
Esther Domínguez i Núria Casanovas que hi va assolir el 3r lloc.

“A més de bones marques –segon el tècnic Tomàs Fernández– i d’un rendi-
ment de nivell altíssim, els nostres nedadors es varen distingir per l’esperit de
lluita en un front comú: l’esport és la clau de triomf, un bonic exemple de vo-
luntat juvenil”.

Campionats de Catalunya per Edats (Nascuts els anys 1974-75-76)

En els Campionats celebrats a Manresa el mes de juny de 1988, hi va haver
10 finalistes: V. Núñez, C. López, S. Solà, M. Ortiz, 3a i medalla de bronze en
100 braça; E. Chico, S. Saludes, 3a i medalla bronze en 200 braça; M. Alcaide,
4t lloc en 100 esquena i C. López.

Campionats d’Espanya

Als Campionats d’Espanya per edats celebrats a Montcada (València) i a la Pi-
cornell de Barcelona, hi varen participar els mateixos representants, igualment
amb bons resultats, com el 2n lloc de Núria Casanovas, en 100 m braça.

“Dins d’aquest valor que cal donar al nostre equip femení, hem de fer constar
que tots, tant nois com noies, van fer un gran campionat”.
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Campionat de Catalunya d’Estiu

A l’estiu de 1989 se selebren els campionats d’Estiu a Igualada. La UE Horta
hi va participar amb una bona representació de nedadors i nedadores: Eva
Chico que obtindria la medalla d’argent en 100 m braça; Sheila Solà, Hugo Gri-
jalba, Sonia Saludes, Cristina López, Ester Domínguez, Mònica Ortiz, Maria
Canestro, 2a en 100 m braça i Valentí Núñez 2n en 100 m papallona.

Activistes destacats a finals dels vuitanta

A finals dels 80 va sortir un grup notable de nedadors i nedadores. Marina
Cañestro arribarà a ser una figura del món de la natació en els campionats de
Catalunya per edats celebrats a l’Hospitalet. Aconsegueix, igualment, l’or i el
rècord del club en 200 m i plata en 100 m braça en els campionats de Catalunya
celebrats a Girona a l’estiu de 1990.

Valentí Núñez aconsegueix la medalla de plata en 50 m lliures; Josep M. Vi-
guin, el rècord del club de 100 i 200 m papallona i Ricard Domènech, el rècord
del club en 200 m braça.
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Tomás Fernandez, una vida dedicada a l’esport de l’aigua de la UE Horta, amb el seu grup de
nadadors/res

El waterpolo

El waterpolo del club continua amb el bon nivell que sempre ha mantingut
al llarg de la seva historia. No tot van ser victòries; a la temporada 1984-85, va
perdre la categoria de la Divisió d’Honor, després de tres partits, jugant la pro-



moció contra el Manresa. Però tot va servir per a guanyar experiència, i la tem-
porada 1986-87 s’accedeix de nou a la categoria de la Divisió d’Honor.

En el campionat d’Espanya infantil d’hivern i d’estiu, l’equip infantil es clas-
sifica en 4t lloc.

I en el campionat d’Espanya juvenil, l’equip juvenil es classifica en 3r lloc.
De jugadors cal destacar Antonio Peña Pulido que va ser campió mundial jú-

nior amb la selecció espanyola, el 1987, als campionats de Sao Paulo (Brasil).
Xavier Paredes i Jordi Grau arriben a internacionals i obtenen una beca de

la Federació Catalana de Natació per a la residència Blume, per a la temporada
1988-89, dins del pla “Barcelona,92”.

Sensacional campanya dels equips de waterpolo

El primer equip ha quedat en un 8è lloc de la lliga de la Divisió d’Honor. Cal
destacar els jugadors Tomàs Fernández i Paco Subias, jugadors de grans con-
dicions físiques i experiència.

L’equip 15/16 anys aconsegueix ser el 3r d’Espanya a la temporada 1987-88
amb aquests jugadors: J. Grau, V. Camí, C. Vico; R. Cerezo, J. Costa, Ll. Martín,
J. Calopa (delegat), M. Baño, M. Vallhonesta, Nadal, G. Hernández, J. A. Álva-
rez i A. Calopa. L’entrenador és J. Canet.

L’equip 17/19 anys classificat per a disputar la final del Campionat d’Es-
panya celebrat a Terrassa. L’equip passà a la final, que se celebrà a la piscina
de Montjuïc, amb els entrenadors, Xavier Gasch, Joaquim Canet i Antonio
Peña.

Un gran equip de waterpolo

A la temporada 1989-90 hi ha també un gran nivell de competició i amb
grans èxits. L’equip juga amb èxit a la Divisió d’Honor, amb aquests jugadors:
Francesc Subias, Jordi Ollé, Rafael Calopa, Xavier Garcia, Tomàs Fernández,
Antonio Peña, David Morell, Carles Pla, Jordi Grau, Daniel Benítez, Fernando
Peña, Víctor Camí, Xavier Cardona, Xavier Baño i J. A. Álvarez, amb l’entrena-
dor Xavier Gasch. L’equip va fer una brillant temporada 1988-89, amb un 4t
lloc a la lliga de la Divisió d’Honor. Guanyà al CN Barcelona a la seva piscina
per 10 a 9, cosa que no havia fet mai l’Horta.

Copa del Mediterrani

L’equip sènior fou el representant de l’estat espanyol a la Copa del Medite-
rrani, celebrat al Caire l’octubre de 1989, on es va classificar en 6è lloc entre
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12 participants. Aquesta va ser la primera experiència de participació del wa-
terpolo de la UE Horta en un esdeveniment internacional.
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L’equip de waterpolo de 12-14 anys, campió d’Espanya

Un altre gran esdeveniment és la proclamació dels campions d’Espanya de
waterpolo de 12-14 anys, títol aconseguit a Saragossa.

L’equip de waterpolo de 12-14 anys es classifica per al Campionat d’Espanya,
després d’haver passat la fase final del Campionat de Catalunya.

L’equip el formen Xavier Jiménez, Gabriel Hernández, Ismael Nadal, Marçal
Vallhonesta, Ferran Paredes, Sergi Martínez, Josep M. Vico, Víctor Carreras,
Ignasi Guasch, Vicens Fio, Cristian Benítez, David Laje i Àngel Piquer. L’entre-
nador és Antonio Peña i el delegat de l’equip, Jaume Calopa.

Equip de waterpolo 15-16 anys, envoltat de directius i socis
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Torneig Internacional Copa Barcelona de waterpolo

Aquest és un dels premis més prestigiosos, no solament del club, sinó de la
ciutat, per l’ambient, per la capacitat d’organització del club i pel prestigi dels
equips que hi participen.

En 1989 els equips participants foren CN Catalunya, campió de Catalunya;
CN Marsella, campió de França; CN Canoe, campió de Castella, i la UE Horta,
de la Divisió Nacional.

En 1990 s’arriba a la XXV celebració de la “Copa Barcelona”. Són 25 anys
de celebració d’un trofeu prestigiós que dóna personalitat nacional i interna-
cional al seu organitzador, el waterpolo de la UE Horta.



Canvi de direcció tècnica a la secció

A final de la temporada 1989-90, deixa la direcció tècnica de la secció el gran
esportista Miquel Carol, que passa a ocupar la responsabilitat de la secretaria
del club.

Xavier Gasch amb un gran historial, deixa d’entrenar el 1r equip de water-
polo, i Tomàs Fernández, primer entrenador de natació, deixa igualment una
gran tasca feta.

Rafael de la Rosa substitueix Miquel Carol. La secretària és Conxita Cle-
mente. Xavier Martí és el primer entrenador i Judith Gallegos la segona entre-
nadora. Tomàs Fernández és el coordinador tècnic.

En waterpolo, Antoni Torres és el primer entrenador i Caries Pla, el segon
entrenador.

Direcció de la secció

Malgrat el seu gran historial, la secció de natació no ha tingut una direcció
estable i ha estat el vice-president del club, el Sr. Adolf Cardona, qui n’ha assu-
mit la direcció.

A partir de finals de la temporada 1989-90, el president de l’entitat, Sr. Jordi
Avancés, nomena una Junta Gestora.

President Antoni Eixarch
Vice-president Benito Vidal
Secretari Lluís Garcia
Comptador Bernat Ramos
Vocals
Esportiu de waterpolo Josep Vallhonesta
Esportiu de natació Juan de Dios Chico
De viatges Ángel Rodríguez
De comunicacions Sílvia Fosas
D’organització Ángel Rodríguez
D’equipaments A. Josep Piquer
De publicitat Bernat Ramos

Les finalitats de la nova junta són aquests tres punts:

Mantenir el nivell del primer equip de waterpolo.
Millorar el nivell de la natació i pujar de categoria.
Millorar el nivell esportiu dels equips de promeses, infantils i d’escola.

Un nou camí a seguir, marcat per la gran tasca deixada per Miquel Carol,
amb la col·laboració de pares, dels activistes i dels directius, anirà millorant.
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Miquel Carol, paralímpic a Seül 88

Ara fa vint anys que per primera vegada un nedador de la UE Horta, Miquel
Carol va participar als Jocs Paraolímpics de Mèxic, que no es van poder cele-
brar en aquell país, sinó a Israel un cop acabada la Guerra dels Sis dies. Miquel
Carol va ser l’esportista que portaria les primeres medalles a Espanya en uns
paraolímpics.

Ara, després de vint anys, ha tornat a anar a uns paraolímpics, a Seül, com
a entrenador de natació de l’equip espanyol.

Miquel Carol, que als seus 40 anys és un mite de l’esport català. Minusvàlid
com els seus nedadors, va ser un waterpolista destacat i entrenador de la UE
Horta.

L’any 1977, el Col·legi Català d’Entrenadors el va escollir millor entrenador
català.

A la UE Horta, els seus anys de treball durant dels anys 80 han estat excep-
cionals i ha deixat tot un camí obert en tècnica i mètode i també molt caliu
humà.

Miquel Carol, olimpiada d’Israel.
Paralímpics 1968



Patinatge artístic

Enric Roca, campió d’Espanya.
El dia 8 de novembre de 1987, Enric Roca es proclamava,  a Reus, campió

d’Espanya de patinatge artístic en la categoria aleví.

Equip de competició

El dia 28 i 29 de novembre es va celebrar a Palau de Plegamans el campionat
de Catalunya de 3a categoria, amb la participació de Maria Olats Andrés, que hi
va quedar 3a classificada i obtingué així l’ascens a la 2a categoria B.

El 14 i 15 de maig es van celebrar a Santa Perpètua de Mogoda els campio-
nats de Catalunya de la 2a categoria, amb aquests resultats:

Montse i Jordi Dalmau, campions de Catalunya, de parelles, 1a
categoria.
David Dalmau, campió de Catalunya, masculí, 2a categoria A.
Cristina Barcons hi va quedar 6a i Ester Gordalina 13a, en segona
categoria A femenina. 

Els dies 11 i 12 de juny de 1988 se celebra a Navarcles el Campionat de 
Barcelona de segona B. Els resultats dels nostres representants varen ser
excel·lents:

En masculí:

1r, Jaume Pons 
2n, Marc Pujol 
3r, Toni Márquez

En parelles mixtes: Marta Puigvert-David Dalmau foren els primers.
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Enric Roca. Campió d’Espanya de patinatge artístic.
Categoria aleví, 1987



Campionats d’Espanya de la categoria A

Jordi i Montse Dalmau van ser, una vegada més, els primers; també van que-
dar primers d’Europa Sènior a Wolfsburg (Alemanya), el mes d’agost.

Nova direcció tècnica de la secció

Després de molts anys al capdavant de la secció de patinatge del club, ha
arribat l’hora del relleu per al Sr. Carles Mur.

Director tècnic Jordi Dalmau
Entrenador d’equip Jordi Escribano
Preparador físic Montse Dalmau
Monitors d’escola Maribel Ruiz

Ester Gordaliza
David Dalmau

L’adéu dels germans Dalmau al patinatge artístic

La tarda del 20 de gener de 1990 va deixar un record imborrable en els ger-
mans Montserrat i Jordi Dalmau.

Al Palau d’Esports de Barcelona, amb més de 3.000 persones, els germans
Dalmau rebien un càlid, merescut i entranyable homenatge de l’esport actiu de
molts hortencs i barcelonins.

El festival homenatge –presidit pel president de l’esport català Sr. Josep Ll.
Vilaseca; el president del districte d’Horta-Guinardó Sr. Albert Batlle i el Sr.
Jordi Avancés, president de la UE Horta–, va ser impressionant... La llum, els
colors, la música, la fantasia i l’art de tants i tants patinadors i patinadores, els
representants de les diferents seccions del club i de tanta gent... va ser suficient
perquè l’homenatge fos un èxit.

Els germans Dalmau varen estar acompanyats per patinadors de la secció,
però també per grans patinadors americans. La parella “Jodee & Peer”, cam-
pions del món de dansa, i el també nord-americà Cohen, tres vegades campió
del món.

A la primera part es va interpretar el “Trencanous” de Txaikovski amb adap-
tació de Jordi Dalmau, que obria el festival; després l’esplèndida actuació de
tot el conjunt de patinatge de la secció de la UE Horta.

A la segona part van actuar els campions de l’estat i també de Catalunya. En
la cloenda van actuar els germans Dalmau. S’acomiadaven d’una llarga carrera
plena d’èxits que s’iniciava a la segona meitat dels anys 70.

Aquest podria ser un resum de l’activitat artística dels germans Dalmau:
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Els germans Dalmau, el dia de l’homenatge amb el Sr. Jordi Avancés
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1978 1978 3a categoria. 3r classificat, individual masculina.

1979 1979 3a categoria. 3r classificat, individual masculina.

1980 1980 2a categoria B. Subcampió d’Espanya, individual masculina.

1981 1981 2a categoria A. Campió d’Espanya, individual masculina. 
Infantil 7a classificada, femení.

1982 1a categoria. Campió d’Espanya
Individual masculí
Júnior B. 3a classificada. Campionat d’Espanya. 
Individual femení
2a categoria B. Campions d’Espanya 
Parella mixta Subcampions d’Espanya júnior

1983 1a categoria. Subcampió d’Espanya
Individual masculí
1a categoria subcampions d’Espanya parella mixta 
2a categoria B. 3a classificada. Campionats d’Espanya 
Individual femenina

1984 1a categoria Campions d’Espanya
Parella mixta
1a categoria. Subcampió d’Espanya
Individual masculí
2a categoria A. 3a classificada. Campionats d’Espanya.
Individual femení

1985 1a Categoria. Campions d’Espanya
Parella mixta
1a Categoria. Subcampió d’Espanya
Individual masculí
2a Categoria A. 3a classificada Campionats d’Espanya
Individual femení
Campions Copa d’Europa
Parella mixta
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1986 1a Categoria. Campions d’Espanya
Parella mixta
1a Categoria. 3a classificada Campionats d’Espanya
Individual femení
Subcampiona Copa d’Europa
Individual femení
Campions d’Europa
Parella mixta

1987 1987 1a Categoria. Campions d’Espanya
Parella mixta
3rs classificats. Campionats d’Europa 
Parella mixta

1988 1a Categoria. Campions d’Europa
Parella mixta
Campions d’Espanya 
Parella mixta

Un historial de lliurament total, malgrat que és un esport minoritari i amb
poc pressupost per part de les federacions, com bé diu Jordi Dalmau: “El pati-
naje artístico es un deporte pobre que, al estar dentro de una misma federación
junto al hockey sobre patines, no está suficientemente promocionado ni hay
dinero para él.”
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Inauguració del cobriment de la piscina el dia 16 de desembre de 1989

Ells, però, han estat molt ben acompanyats no solament per les autoritats
del país i del districte, sinó també per companys i companyes del patinatge:
Jordi Sánchez-Cisneros, Alicia Espejo, Manolo Garcia, Ricard Planiol, Cristina
Gibaja, Mercè Cuscó, Alfred Altisent, Núria Bonet, David Dalmau, Maria J. Fer-
nández, David Gutiérrez, Manolo Gracia, Pasión Barros, Natàlia Ridau... Un
gran homenatge d’afecte i aplaudiments d’un gran públic lliurat a l’art dels ger-
mans Jordi i Montse Dalmau.

Inauguració del cobriment de la piscina

A finals dels vuitanta, el club s’ha engrandit. A força de voluntat del presi-
dent, de la junta i de les assemblees que els donaven suport s’ha aconseguit
obrir una “nova” piscina a l’hivern... perquè feia falta. Era una demanda, una
necessitat dels socis i també del barri.



El dia 16 de desembre de 1989, una vegada més, tenim aquí les autoritats
de la ciutat, l’Alcalde Sr. Pasqual Maragall, el Regidor del Districte, Sr. Albert
Batlle i el cap de la Direcció General d’Esport de la Generalitat Sr. Josep Ll. Vi-
laseca.

S’han gastat 45 milions, però l’obra era “llargament desitjada pels socis, que
per fi podran gaudir de la piscina, tota sencera, a l’hivern”.

L’espai social del club

Des del 19 de març de 1984 l’entitat compta amb un espaiós centre de reu-
nions, de bar, restaurant, cafeteria... on es pot fer petar la xerrada amicalment
tant dins el local com a la terrassa.

Marina, Domingo i Anna són alguns dels primers responsables del bar.
Després vindran Paco Carmona i Cansi Garcia, popular parella que varen

tenir la sort de repartir la grossa el Nadal del 92.
Després vindrien Carmona i Lorenzo Bonfil, fins al desembre de 1994, en

què es fan càrrec del bar Raquel Ferrero i Montse Sangés.
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Activitat social del club

És més que evident que la primera finalitat d’una entitat esportiva és fomen-
tar l’esport en totes les seves modalitats.

Però també és important que un club com la UE Horta tingui ben present
on està inserit i que treballi també l’activitat social, les relacions humanes i es-
portives. Cosa que, evidentment, s’ha fet i molt.

Són molts els actes de tipus social que al llarg de la dècada ha fet el club; en
destacarem els més significatius.

La participació al barri

Donem tres exemples de la participació del club en els actes cívics i culturals
al barri.

Un exemple és l’adhesió de l’entitat a l’homenatge que les entitats del barri
varen dedicar a Felip Capdevila, al Foment Hortenc el mes d’abril de 1981.

La participació als actes de la Festa Major del barri amb programa de parti-
cipació directa del club, organitzant actes dins l’espai esportiu de l’entitat: ball,
pallassos, xocolatada...

La participació dins la Coordinadora de les Entitats del barri des de la fun-
dació, l’any 1984, amb actes al carrer, amb la recuperació d’activitats culturals
i amb participació directa també en les obres de teatre que munta la Coordina-
dora cada any.

La col·laboració dins el trofeu inter-entitats del barri, amb la participació
de totes les entitats en diferents jocs esportius, celebrant el que es diu “Les
dotze hores d’esport”.

Festes a la terrassa

A més se celebren festes a l’aire lliure, com costellades i concursos d’all i oli.
Darrere d’aquestes activitats hi ha persones: Mariano, preparant un magnífic
dinar de germanor. Isabel i Paco Martínez, Rosa i Froilan Roman i el matri-
moni Méndez.

I és que la terrassa és un important espai de trobada i contacte entre socis.
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Diada del club

L’any 1982 es va reanudar el Dia del Club, deprés d’uns quants anys sense
celebrar-lo juntament amb els premis a l’Esportivitat, a la Col·laboració i a la
Constància. Des d’aleshores se celebren amb el DIA DEL CLUB, una festa en
què la participació, la presència d’autoritats i de públic, familiars i simpatit-
zants de la UE Horta, és important.

La junta de cada secció proposa uns canditats que són considerats mereixe-
dors dels premis a l’Esportivitat, la Constància i la Col·laboració. I també altres
premis com:

1. Lliurament d’insígnies del club.
2. Lliurament dels premis a l’esportivitat, la Constància i la Col·laboració

als activistes de les diferents seccions.
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Sardanes al pavelló a la festa del Dia del Club

3. Lliurament d’insígnies de plata i diplomes.
4. Lliurament dels Premis d’Honor del Club.
Un dia de germanor en què “la voluntat de la junta de govern de la UE Horta

és consolidar aquesta diada, en la qual s’agermanen les diferents seccions que
defensen els colors del nostre club al llarg de la geografia espanyola”.

5. Hi ha altres distincions importants: La Medalla d’or és molt important per
tot el que significa de compromís entre la persona que rep la distinció i el club.

També hi ha la medalla de plata i la medalla de bronze.
Han rebut la insígnia d’or persones importants que, al llarg de la seva vida

o amb el compromís en la política esportiva i cultural de l’Ajuntament, han aju-
dat el club, com poden ser els senyors Vicente Costa Ugeda, Ramon Puig Obra-
dor, Montserrat Viadé, Enric Braña, Joan Vivancos, Carles Mur, Olga Mur, Jordi
Dalmau, Montse Dalmau, Albert Batlle, Jordi Avencés, Àngel Ruiz, i Francesc
Puig.



Final dels vuitanta

La dècada de 1980-1990 ha estat una dècada esplèndida, tant en l’aspecte
esportiu com en l’expansió de les instal·lacions i en la dimensió social...

En l’aspecte esportiu, triomfs constants, tant individuals com en seccions:
La secció de natació i el waterpolo compta amb una gran participació, en

qualitat i en quantitat, a tots els campionats nacionals i estatals, i amb Marina
Cañestro, becada per a la residència Blume per continuar treballant el perfec-
cionament de la natació.

El waterpolo és a la Divisió d’Honor i participa al Caire i també els grans
triomfs dels equips Sènior, Juvenil, Aleví..., i els internacionals Antoni Pulido,
Jordi Grau, Albert Calopa, Gabi Hernández...

La Secció d’hoquei patins té també triomfs històrics, en la Divisió d’Honor
i amb els internacionals Pujalte, Paco... L’equip infantil és Campió d’Espanya...

La Secció de frontó ha fet un pas important amb la introducció del fronten-
nis, amb campions com Salvador, Roman, Raúl, Domingo, Carlos, Roberto...

La Secció de bàsquet, en la categoria femenina, ha participat a la Divisió B
i té una jugadora internacional, Mercè Andorrà... I l’activitat del bàsquet mas-
culí, sempre amunt...

En l’aspecte d’expansions de les instal·lacions, les inauguracions de la remo-
delació de la piscina descoberta, de la sala social, del gimnàs, el 19 de març de
1984 i, en 1989, la inauguració del cobriment de la piscina exterior... són altres
fites del club.

En l’aspecte social, cal remarcar la gran festa del Dia del Club, la participació
en les activitats del barri, el torneig social...

Però, a més, hi ha un fet que cal subratllar i és la gran participació de tants
i tants activistes, de tanta gent que fa ús de les instal·lacions, d’escoles, de gent
gran, col·lectius..., que fa que la UE Horta sigui una casa de tothom qui estima
l’esport.

Les seccions, però, són l’ànima del club. Deixem constància breument dels
activistes de cada secció a finals dels vuitanta.

Natació: La secció compta amb 102 nedadors, que competeixen en totes
les proves del calendari.

Waterpolo: Compta amb 5 equips. El sènior juga a la Divisió d’Honor.

Frontó: 8 equips de pelotaris.

Bàsquet: 14 equips en les categories masculina i femenina. L’equip femení
milita en Segona Categoria Nacional. El masculí és en Primera
Categoria del campionat de Catalunya.
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Hoquei: 10 equips en totes les categories. El sènior figura en Primera Na-
cional.

Patinatge: 35 patinadores i una escola d’iniciació amb 47 alumnes.

Amb un pressupost per a les seccions de 8.400.000, el pressupost de la UE
Horta puja a 27.103.800 ptes.

El cost total de les noves instal·lacions se situa al voltant dels 250 milions
de pessetes. El local social i el gimnàs, que és el que s’ha inaugurat i que cul-
mina l’obra, han costat un total de 15.573.320 ptes. L’Ajuntament, la Generalitat
i la Diputació han intervingut en el cost de l’obra.

El polisportiu exterior del Club. 1990





DÈCADA DELS NORANTA
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El Sr. Josep M. Soler i Enric Julià amb la senyera del club. Dos socis importants per a la nova època 
dels noranta de la UE Horta

La dècada dels noranta

Aquest repàs de la dècada dels noranta és relativament curt. Arriba fins a la
temporada 1994-95. Però, malgrat que solament escriurem de les primeres tem-
porades, veurem que són prou importants per al club.

Després de 12 anys de president, el Sr. Jordi Avancés ha acabat una etapa
daurada per a la UE Horta. “L’Horta ha estat el Club del Sr. Avancés, i el Sr.
Avancés ha viscut per l’Horta. Aquesta simbiosi perfecta ha permès situar el
nostre Club com un dels pioners de Barcelona.”

S’inicia, doncs, una altra etapa presidida pel Sr. Josep M. Soler, que, amb la
seva junta, seguirà el camí iniciat els anys 80 i els triomfs, tant individuals com
d’equip, seguiran repetint-se temporada rere temporada.



Però, a més, els anys noranta porten els JJOO a la ciutat. La ciutat es veu
transformada per una il·lusió que començà l’estiu de 1986 i que va fer bullir
tota la ciutat i especialment els ambients esportius.

El Club, l’any 1986 col·labora, activament en una iniciativa del Consell del
Districte sobre l’esport al carrer, i ho fa com a signe inequívoc d’alegria per la
concessió a la ciutat dels Jocs Olímpics de l’estiu de 1992. La UE Horta se sumà
a la vocació esportiva i olímpica de la ciutat, no solament per estar dins d’una
de les àrees olímpiques, com és la Vall d’Hebron, sinó per la seva trajectòria es-
portiva.

La UE Horta, un gran club, va col·laborar molt estretament amb material
humà, amb esport al carrer, passejant la torxa pels carrers d’Horta com a signe
de vitalitat i germanor, vivint intensament allò que ja vivia la ciutat: l’esperit
esportiu, l’esperit olímpic.

El frontó

La Secció de frontó inicia la temporada amb 31 activistes en competició. La
composició de la junta directiva de la Secció és la següent:

President Julián Gracia
Vice-president Erico Gracia
Secretari Amadeo Guasch
Tresorer Gregorio Ayuso
Delegat de mà Arturo López
Delegat de raqueta Juan F. Pérez

Dins la temporada 1991-92 el frontó perd un jugador que havia marcat tota
una època dins la Secció del frontó, Victoriano Navalón que, als seus 83 anys,
encara jugava amb plenitud d’il·lusions.

En juvenils, la parella Sergio-Dani va endavant com uns campions i més en-
cara quan passen a sènior.

El frontó de l’Horta juga en Primera Categoria i està representat als cam-
pionats de Catalunya.

Deixem constància de les parelles que participen en els diferents campionats
de Catalunya:

Joc a mà:
Infantil Ros-Ayuso
1a categoria Eric-Bàguena-López
2a categoria Ayuso-Lorenzo
3a categoria Tomás-Barrionuevo
3a categoria Bienvenido-Vivas
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Joc de raqueta:
1a categoria Juani-Domingo-Eusebio
2a categoria Carlos-Alberto-Pedro
3a categoria Sergi-Dani

Com a cada temporada, els èxits aniran arribant amb el suport de l’afecció.
Destaquem la parella Sergi-Dani que, una vegada més, han quedat campions

de Catalunya de juvenils en 1991-92, i també de 3a categoria en 1992-93, parella
de campions “pel seu joc i per la seva esportivitat”.

Francisco Báguena, campió de Catalunya de pilota a mà

Però hem de deixar constància d’un gran triomf de la secció del frontó i del
jugador Francisco Báguena.

En el frontó de Bac de Roda, en els campionats individual de Catalunya, en
el campionat de modalitat a mà individual, el campió ha estat el nostre “intrè-
pid pelotari Francisco Báguena en aquesta dura especialitat”. A més Báguena
ha representat Catalunya en els Campionats d’Espanya.
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Francisco Báguena, campió de Catalunya de pilota a mà junt al jove jugador de frontó, Daniel López



La natació i el waterpolo

La primera temporada dels noranta comença amb una nova Junta directiva
que haurà de treballar per mantenir i, si de cas, augmentar el gran nivell que
ja té la secció de natació i waterpolo.

Junta de la secció

President Antoni Eixarch
Vice-president Benito Vidal
Comptador Francesc Puig
Secretari Lluís Garcia
Vocal esportiu de natació Juan de Dios Chico
Vocal esportiu de waterpolo      Francesc Subias
Vocals Josep M. Piquer

Josep Cuesta 
Josep Vallhonesta 
Alvaro García 
Agustí Hernández

Equip tècnic:
Director coordinador tècnic: Rafael de la Rosa, responsable d’instal·lacions.
Director tècnic de natació i 1r entrenador: Xavier Martí
Director tècnic de waterpolo i entrenador de l’equip sènior: Toni Torres
Segones entrenadores de natació: Judit Gallegos i Sònia Fernández.
Entrenador equips de júnior i juvenil: Carles Pla.
Entrenador d’equips de waterpolo infantil i escola: Quim Canet.
Entrenadora escola de natació: Marta Terrats.

La secció ha arribat a una gran expansió amb la participació gairebé en totes
les competicions, tant del club com de Catalunya, i en algunes de molt signifi-
catives d’Espanya.

A Catalunya, en els campionats de “Velocitat i relleus” dels Jocs Esportius
Escolars de Catalunya, i la Lliga de clubs.

En els Campionats d’Espanya Absoluts, cal esmentar Marina Cañestro, que
cada temporada anirà a més i que ja a la temporada 1991-92 va ser seleccionada
per la Federació Catalana de Natació per a participar en el “V Trofeo de la co-
munidad Castilla-León” que es va celebrar a Àvila.

La temporada 1991-92 és molt intensa per a la secció pel gran nombre d’ac-
tivitats en què participa: Lliga de clubs, Campionat social de natació, Campio-
nat de Catalunya escolar “obert” amb set medalles d’or: Eva Navarro, David
Castell, Albert Lama, Xavier Garcia, Joan Figueras i Francisco J. Núñez, i una
de plata: Jordi Castellà. Per clubs, hi varen quedar els segons.
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Cal destacar els Campionats de Catalunya Escolar per la gran participació,
molt nombrosa, amb més de 24 activistes (la segona representació més nom-
brosa de 45 clubs de Catalunya) el mes de juny de 1992, al CN Viladecans, on
cal remarcar els resultats següents:

Rubén Rull 50 m papallona 3r classificat
David Castell 100 m esquena 2n classificat
Albert Loma 100 m braça 2n classificat
Sergi Castellà 50 m braça 2n classificat
Clara Díez 50 m braça 2na classificada
Xavier Núñez 100 m crol 1r classificat

També hi varen quedar els 1rs com a club.

Nous noms per a la natació

De la Secció de Natació han sortit nous noms importants que depassaran
l’àmbit nacional i que de ben segur arribaran a ser grans figures. Ens estem re-
ferint a Marina Cañestro, 1r lloc i medalla d’or en la prova de 100 m braça als
Campionats d’Espanya absoluts celebrats durant el mes de juny de 1993 a la
piscina Sant Jordi. També va representar Catalunya en el “meeting” de Bonn
(Alemanya). A més, va representar Espanya en el Campionat “Sis Nacions” ce-
lebrat a Molhuse (França).

Josep M. Viguín i Esther Domínguez van destacar també als campionats
d’Espanya celebrats a Benidorn, el mes de juliol.

A la piscina d’Horta, el dia 1 de maig de 1993, Josep M. Vinguin va batre el
rècord de 100 m braça, amb un temps d’1.13.42, i superà, per tant, en gairebé
dos segons el rècord anterior, en poder de Quim Canet des del 18 de març de
1976.

Travessia del port

Una de les activitats ja tradicionals en la història de la secció de natació i
waterpolo és la travessia del port de Barcelona, del de Tarragona, o del llac de
Banyoles, des que Lluís Rages o Xavier de la Rosa, “el tragamilles” que li deien,
per la seva gran afecció a fer grans recorreguts, iniciaren la participació de la
UE Horta. La secció de natació ha estat fidel a aquesta cita i sempre amb
triomfs i gran participació. Al port de Tarragona ha aconseguit 5 trofeus: Noemí
March, Támara Hernández, Sergi Ribas, Xavier Ribas i Jordi Vidal.

En la travessia al llac de Banyoles, 3 trofeus: Marta Ballesté, Alex Martín i
Albert Lama.
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Campionat d’hivern de natació

Si esmentem aquest campionat d’hivern que es va celebrar al club Tarraco
de Tarragona amb una participació brillant dels nedadors i nedadores del club,
és pels elogis que els nostres nedadors varen tenir a la premsa local:

Xavier Núñez, Marta Espejo, Eva Navarro, Albert Lamas, Sheila Benet,
David Castell, Alex Martín i Marta Ballester i amb una marca molt especial, 
el grup de relleus 4x50 m papallona format per Jiménez, Núñez, Caballero i
Ribas.

Aquests són una mostra ben representativa del triomf de la secció de natació.

L’optimisme de Xavier Martí, entrenador de natació

Xavier Martí és el primer entrenador i responsable de l’area de natació i veu
amb optimisme la secció de natació on sobresurten dos nedadors que amb el
temps, rendiran molt: Marina Cañestro i Josep M. Viguín.

Xavier Martín se sent satisfet, no solament d’aquests dos noms de la natació
a Horta, sinó de tota la planificació, de la qual es fa càrrec des de fa tres anys.

Hi ha un bon planter de base, encara que és un esport que requereix molt
sacrifici, però subratlla que com a club està ben representat allà on participa,
que són pràcticament tots els campionats de Catalunya en totes les categories.
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Equip de nedadors i nedadores amb l’entrenador Xavier Martí



Els campionats socials

Els campionats socials tenen per finalitat “reflectir l’esperit de companyonia
entre els nedadors que, a més de participar en una competició esportiva, s’ani-
maven els uns al altres”. Per tant, no són tan importants les marques, com la
participació i la convivència entre els diferents membres de la Secció: activistes,
monitors, entrenadors, famílies dels activistes...

El waterpolo

El waterpolo aquesta temporada 1991-92 ha hagut de lluitar molt fins al
final per mantenir-se entre els grans, cosa que no és gens fàcil. Al final va perdre
el “play-off” de permanència contra el CE Mediterrani. Ha lluitat fins al final,
però no ha pogut ser. Baixarà, en principi, al Grup A-2. Però es va donar la ca-
sualitat que al final d’aquesta mateixa temporada, hi hagué un canvi, una rees-
tructuració del waterpolo per part de la Federación Española de Natación, que
amplia a deu els equips per a cada grup, per tant el waterpolo d’Horta conti-
nuarà a la Divisió d’Honor. Té així una bona ocasió per a celebrar el desè ani-
versari de la temporada 1981-82, quan el waterpolo de l’Horta va poder estar
amb els més grans en assolir la Divisió d’Honor.

En iniciar-se la temporada 1992-93 es fa càrrec del waterpolo Carles Pla que
substitueix Toni Torres, com a primer entrenador i Jesús Cabrera com a 2n en-
trenador. Tots dos portaran una gran activitat amb la participació de tots els
equips: Sènior, Júnior, Juvenil, Infantil a tots els campionats de Catalunya. Tots
ells realitzaren una gran temporada, en què destacà l’equip juvenil.

L’equip juvenil de waterpolo, subcampió d’Espanya

L’equip juvenil, després d’una gran temporada, s’ha classificat per al Cam-
pionat d’Espanya, que se celebrarà durant el mes de juny a Madrid. El juvenil
ja va aconseguir el mes de març de 1989 el campionat d’Espanya infantil i, per
tant, segueix una magnífica marxa ascendent.

Aquest equip de juvenils que va a Alarcón (Madrid) per a intervenir en els
campionats d’Espanya, torna a Horta amb el títol de subcampions d’Espanya.

Aquests són els jugadors de l’equip juvenil:
Ismael Nadal, Manolo Cornejo, Cristian Benítez, Carles Eixarch, Carlos Sán-

chez, Sergi Martínez, Xavier Jiménez, David León, Ferran Paredes, José M.
Vico, Sergi Pascual, Àngel Piquer, Víctor Carreras i Óscar Robles.
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Ja hem dit que els triomfs no són fruit de la casualitat, sinó de la tasca que
ja es porta a terme des dels equips de base.
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Equip juvenil de waterpolo. 1991-92. C. Benítez, S. Martínez, D.L. Alvarado, C. Sánchez, C. Eixarch, 
J. Jiménez, I. Nadal (capità), F. Paredes, S. Pascual, A. Piquer, V. Carreras, C. Plà (1er. entrenador), 
A. Eixarch (president), J. Cabrera (2on. entrenador), O. Robles, J.M. Vico, M. Cornejo

L’equip de veterans

És molt digne d’elogi que l’Agrupació de veterans de waterpolo continuï en
actiu enfrontant-se a d’altres equips, i que es mantinguin en forma i deixin molt
bé el club quan hi participen.

Aquests són els jugadors de l’equip de veterans:
Joaquim Canet, Carles Martín, Albert Brias, Josep M. Castellà, Lorenzo Mar-

tín, Josep Ruiz, Àngel Resano, Jaume Calopa, Antoni Verdasco, Néstor Ribera,
Lluís Ragàs, David Morell, Rafael de la Rosa, Antoni Soler, David Comas, Xa-
vier Badia i Guillermo Vizcaíno.



Hoquei patins

Per segona vegada en els seus 37 anys d’història, l’hoquei és a la Divisió 
d’Honor: torna a pujar a final de la temporada 1990-91. Són ja trenta-set anys de
trajectòria ascendent, de dedicació plena i desinteressada, tant de jugadors com
de directius, i ara, per a la nova temporada, noves propostes i noves il·lusions.

Elogis a l’ascens a la Divisió d’Honor

La premsa elogià l’Horta i valorà molt el mèrit de l’hoquei.
“El Mundo Deportivo”, el 6-5-91 escrivia aquest títol: “Horta, la rebelión de

un modesto”. “Con una plantilla plagada de júniors, ha conseguido volver a la
División de Honor de hockey sobre patines por la puerta grande.”

L’entrenador, Pere X. Sirvent, ho justificava així: “Hi havia un primer com-
ponent que era la il·lusió. Sempre hem cregut que podíem guanyar qualsevol
equip i la nostra derrota més àmplia ha estat per dos gols de diferència. Mai
no hem deixat de lluitar, hem evidenciat una gran preparació física i al final
hem rebut el premi que ens mereixíem: l’ascens.”

“Amb un equip jove, la UE Horta ha tornat a pujar a la categoria reina estatal
per segon cop en la història. El primer va ser la temporada passada, després
de la qual va tornar a baixar a Primera, d’on ve ara. Amb un equip jove, ha fet
callar els més entesos” (Sant Andreu Exprés, abril, 1991).

També la revista del barri “Hortavui” es feia ressò d’aquest esdeveniment es-
portiu de la secció d’hoquei, amb una entrevista a l’entrenador Pere X. Sirvent.

A la temporada 1991-92, al mes de setembre, hi ha la presentació del director
de COISA, Tomàs Mallol, de l’espònsor Nou Vall d’Hebron, que patrocinarà 
l’equip de l’hoquei de la Primera Divisió d’Honor.

Així doncs, per a la temporada 1991-92 tindrem l’equip d’hoquei Horta-Nou
Vall d’Hebron. Serà una temporada plena d’il·lusions i d’esperança per fomen-
tar aspiracions i objectius.

L’equip de la Divisió d’Honor

L’equip d’hoquei per a la Divisió d’Honor en la temporada 1991-92 està for-
mat pràcticament pel mateix equip que va aconseguir l’ascens: Jordi Martínez
“Tino”, Francisco González “Paco”, Sergi Pascual, Xavier Caminal, J. Carlos
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Pérez, Miquel Llorens, J. Carlos Riera, Ramon Català, Carlos Povill i Jaume
Gamell.

L’entrenador, és Pere X. Sirvent; segon entrenador, Jaume Tibau; el prepara-
dor físic, Arcadi Galbas; delegat, Josep Martí.

De la secció també han sortit grans jugadors que han arribat a internacionals
en els diferents nivells de juvenils o sèniors. Aquest és el cas de Jordi Casas (jú-
nior), Josep Martí i Marc Grau (juvenils) que varen participar amb gran èxits,
amb la selecció d’hoquei de la selecció d’Espanya, en els campionats de Eu-
ropa.

Però, a més, hi ha uns altres 10 equips en diferents categories que intervenen
en els campionats de Catalunya. Un equip de Pre-benjamí, 2 de Benjamí, 2 d’A-
leví, 2 d’Infantil, 1 de Juvenil, 2 de Júnior, a més de l’equip Sènior que jugarà a
la Divisió d’Honor.

“Els dos ascensos no són èxits que s’hagin aconseguit d’un dia per l’altre; hi
hem dedicat moltes hores, però l’esforç ha valgut la pena”, deia el president de
la Secció, Josep M. Soler.
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Equip de Divisió d’Honor. Esponsor Nou Vall d’Hebron. Pere X. Sirvent (entrenador), Xavi Caminal
Lloreç Miquel, Sergi Pasqual, Ramon Català, Juan C. Pérez, Josep Silla (sots-delegat), Josep Martí
(delegat). Arcadi Galbas (prep. físic), Jaume Gamell, Paco González, Jordi Martínez “Tino”, Juan C.
Riera. Temporada 1991-92
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L’equip infantil d’hoquei Patins, Campió d’Espanya temporada 1989-90, després d’haver rebut el PREMI
D’HONOR DEL CLUB: Oriol Luciano, Pere Agustí (delegat), Daniel Fernández, Víctor Puig, Oscar Silla,
Enric Pedemonte, Ivan Agustí “Ivi”, Josep Martí “Pitu”, Jordi Jarque, Marc Grau

L’equip infantil, campió d’Espanya

La temporada 1989-90 l’equip de categoria aleví es proclamava campió d’Es-
panya. El mateix equip ara en categoria infantil- i seguint la trajectòria ascen-
dent, extraordinària, arribava a ser campió d’Espanya i imbatut. Un magnífic
exemple que a la ciutat d’Oviedo, on es va celebrar la final, va causar admi-
ració i del qual es dedueix la gran importància de l’esport base.

Aquest és l’equip campió:
Octavi Tarrés, Cristian Raso, Ivan Adell, Alejandro Díaz, Albert Borregan,

Jordi Huarte i Sergi Padró.
L’entrenador és Joan Càceres i els delegats, Rodrigo Adell i Emilio Borregan.

Una anècdota històrica

Aquest equip infantil, campió d’Espanya, va ser fitxat en bloc pel poderós
Barca d’hoquei. Una manera molt significativa de tenir cura de la "pedrera" dels
"culers".
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Nova junta d’hoquei patins

Després de 4 anys de treballar per mantenir el bon nivell de la secció, Josep
M. Soler s’acomiadava, el mes de maig, com a president de l’hoquei.

Han estat 4 anys d’èxits, fruit de l’ideari exposat per la junta el 1988 en agafar
la presidència: l’ascens de l’equip Sènior a la Divisió d’Honor el 1988-89, els
triomfs dels equips aleví, infantil, júnior...

La nova junta surt, com dèiem, de l’assemblea celebrada el mes de maig, per
poder preparar la temporada 1992-93:

President Ramon Raso
Vice-president Joan Riera
Recursos econòmics Francisco Díaz
Tresorer Francesc Villarroya
Secretària Milagros Bornes
Coordinador general Lluís Galbas
Responsable júniors Lluís Elias
Responsable base Josep Jarque
Delegat sènior Joan Jarque
Responsable del material Julio Martínez
Responsable de viatges Carles Puig

El president i la nova junta volen aportar un projecte ambiciós.
El primer objectiu és tornar l’equip Sènior a la categoria de la Divisió d’Ho-

nor, al grup A-1, que l’equip havia perdut al final de la temporada 1991-92.
La junta de Ramon Raso ha donat la responsabilitat de la direcció a Lluís

Galbas, que, després del seu pas pel HC Cerdanyola, torna a l’Horta, amb el
preparador físic Arcadi Galbas i els jugadors Jaume Gerbolés, Miquel Roura,
J. Carles Riera, Francesc Tibau, Feo. José González, Ramon Català, Joan Pede-
monte, Jordi Casas i Rossend Luciano. Són delegats de l’equip, Julio Martínez,
Joan Riera i Joan E. Pedemonte.

L’equip de veterans

A la temporada 1992-93 s’inicia la secció de veterans capitanejats per Miquel
Castellà, en “Caste”. Està formada per Manel Guillén, Jaume Ramos, Eduard
Galceran, Alfons Martínez, Miquel Castellà, Josep M. Gibert, Xavier Martí, An-
toni Lupiáñez, Alfred Jaume.

Inicien la temporada el 12 de novembre de 1992 amb un primer triomf, con-
tra el Sant Josep de Badalona, per 5 a 2.

Fa la presentació al club el 15 de novembre de 1992 jugant contra el Corbera
qui guanyà per 2-3.
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Presentado equip de veterans. Octubre 1991.

El bàsquet

Als principis dels noranta, la secció de bàsquet compta amb 10 equips en
competició. Compta, també, amb una junta directiva dinàmica:

President 
Vice-presidents

Secretari
Coordinador d’escola 
Delegat federatiu

Al final de la temporada 1990-91 l’equip sènior masculí ja és a primera cata-
lana per mèrits propis. En finalitzar la lliga hi ha quedat segon classificat.

A la primera catalana juga amb dificultats; el salt ha estat suficientment im-
portant perquè l’equip trobi certes dificultats a mantenir el ritme de la cate-
goria.



El cert és que l’equip juga amb certes dificultats a la primera catalana.
Aquest és l’equip: Josep Ll. Anmella, Fco. Ruiz, Enric Clara, Roc Jané, An-

toni Gas, Ruben Albiol, Josep M. Pérez, Jordi Miret, David Miret, Xavier Bo-
tinas, Paco Campos, José M. Izquierdo, Daniel Garcia, Juan Fernández, Jaume
Capdevila, Antoni Gas, Rubén Albiol i Sergi Font. L’entrenador és José L.
Cerón.

Hem dit que l’equip Sènior passava certes dificultats a la Primera Catalana,
però aquest no és el cas dels equips infantil i cadet, que han fet una campanya
excel·lent dirigits per Sílvia Romeu i Joan Fernández.

L’adéu de Gaby Requena

En acabar la temporada, Gaby Requena, un gran company i un gran jugador,
deixa la competició.

Gaby Requena ha estat cinc temporades al bàsquet de la UE Horta. Jugador
de 190, és el veterà d’un equip que vol anar més enllà cada temporada, fins a la
Segona Divisió, on havia jugat Gaby.

En dir adéu, Gaby aconsella “dedicació” i “sacrifici”.
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El Sr. Alaman, fa l’entrega del premi a la constància de l’any 1989, al jugador Gabriel Requena i Ruiz,
activista de la Secció de Bàsquet Barcelona 31 de maig de 1990. Diada del Club



Mercè Andorrà, jugadora internacional de bàsquet

La Mercè Andorrà és una de les jugadores que han estat ambaixadores del
bàsquet de la UE Horta, perquè ha jugat amb equips de la màxima categoria
femenina i, a més, ha estat seleccionada en diverses ocasions per a l’equip es-
tatal d’edats juvenil i júnior.

Mercè Andorrà es va iniciar al bàsquet al col·legi. Passà després a la UE
Horta. Després passà per l’Hospitalet i el Figueres, a la primera divisió, fins
que va tornar a l’Horta...

Ha estat seleccionada amb la Selecció catalana i diverses vegades amb ≠l’e-
quip juvenil de la Selecció Espanyola per jugar contra països com Holanda,
França, Itàlia, Alemanya, EU, Finlàndia...

El mes de juny de 1991 deia adéu al bàsquet amb un homenatge que li feia
la Secció de bàsquet de la UE Horta.
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Mercè Andorrà

Eloi Casanoves, un home clau en el bàsquet de l’Horta

Al llarg de més de 4 anys, l’Eloi Casanoves ha estat l’entrenador i el coordi-
nador de la secció de bàsquet de la UE Horta. Un home, “L’Aito de l’Horta” li
diuen, necessari per a tirar endavant la reestructuració del bàsquet, tant del
masculí com del femení. Amb ell, queden més clars els objectius a aconseguir
de la secció del bàsquet, en un barri, i és ben cert, on el bàsquet està més arrelat
que a d’altres de la ciutat.

Els objectius passen per aconseguir que el sènior masculí jugui a la Segona
Divisió Nacional, i que els altres equips júnior, juvenil i cadet juguin a Preferent
i tinguin opcions a jugar el campionat d’Espanya.



A nivell femení, l’objectiu era quedar ben classificat a Primera B, i els equips
juvenil, cadet i infantil a Preferent, lluitant pel títol de campions d’Espanya.
Aquests objectius no són fàcils, però cal una bona planificació perquè la secció
del bàsquet de la UE Horta vagi, cada temporada, a més.

La temporada 1991-92 no es pot considerar una de les més brillants, però sí
que ha estat positiva des del moment que tots els equips, tant masculins com
femenins, han mantingut els seus nivells de participació i de classificació.

L’entrenador Josep Ll. Ceron deixa la direcció del 1r equip amb una gran
tasca feta, que donarà encara més fruits en la temporada següent. El nou en-
trenador és Sergi Muñoz.

L’equip juvenil femení a preferent

L’equip juvenil femení, entrenat per Jordi Urpí  –un especialista en portar els
equips a nivells superiors–, pujà a Preferent: Elena Marín, Esther Vázquez,
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Anna M. Rodera, Noé Nos, Conchi Momblan, Anna Casado, Verónica González,
Núria Pujol, Salomé Robert i Dulce Momblan.

Però encara hi ha bones notícies del bàsquet i són els jugadors i les jugado-
res que han estat seleccionats: Xavier Botines va formar part de la selecció na-
cional de Catalunya júnior, entrenada per Eloi Casanoves. Gemma Ayala va ser
preseleccionada per formar part de l’equip cadet del s. XXI. Jordi Poblet va 
ser cridat per formar part de la selecció Pre-infantil de Catalunya i Marcos Gar-
cia va ser a la selecció de Catalunya (a més, la temporada 1992-93 jugà al FC
Barcelona).

Els equips de l’escola Mini masculí Mare Nostrum i femení Mare Nostrum
estan demostrant un gran interès i dedicació, que és la base per a futurs triomfs
esportius i humans. Els dirigeixen Ivan Torrecilla, Eva S. Fabregat, Maria J.
Ayerbe i Carme Ayerbe.

Encara que els resultats trigaran a arribar, a la Secció es respira una aire
d’il·lusió pel treball i per la planificació que ha donat ja aquesta temporada
1992-93 els seus fruits importants.

Des de la temporada 1988-89, en què el Júnior, dirigit per Luis Domínguez
i Sergi Muñoz, va aconseguir l’ascens, no s’havia viscut un altre ascens. Aquesta
temporada el Cadet masculí, que entrena Ivan Torrecilla, ha pujat a Preferent
amb aquests jugadors: Cristian Guillén, Sebas Taboada, Óscar Martínez, Jordi
Jané, Marc Turio, Julio Campos, Jordi Costa, Edu Roca, David Cerdán, Xavier
Sánchez i Raúl Gestoso.
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L’equip de veterans

És bo que els jugadors que han estat fent equip durant molts anys continuïn
fent pinya, per dos motius importants. Un, per l’esport, per continuar l’activitat
esportiva ni que sigui d’una altra manera, i també per continuar mantenint l’a-
mistat.

L’equip de veterans del club, que és mixt, va acabar la lliga en primera posi-
ció: Mercè Andorrà, Carme Casanovas, Jordi Urpí, Eloi Casanovas, Luichi An-
mella, Sergi Muñoz, Sergi Navarro, Miquel Garcia, Alberto Pasqual, Carles
Julià, Ramon Prats i Enric Garcia.

El patinatge artístic

En iniciar la temporada 1991-92 s’ha de parlar de noms com Begoña Ro-
mero, Toni Marquet, medalla d’or de patinatge als campionats de Catalunya de
1991 de 2a categoria A; Esther Pi ella, 1a classificada en el 1r campionat pro-
vincial debutants de 1991; Jazmín Almiñana, medalla d’or en lliure i 2n en com-
binada; Enric Calvo, medalla de plata en lliure i bronze en combinada; i Toni
Márquez, medalla de plata i d’or en combinada, en els campionats de Catalunya
de 1992.

Un gran festival

L’esdeveniment més important de 1992 és el festival que se celebra els dies
16 i 17 d’octubre de 1992 al pavelló de la UE Horta. Un festival que recorda
aquells que ja celebrava la Secció pels anys 60 amb interpretacions magistrals
d’“El llac dels Cisnes” o “Madame Buterffy”.

La primera part va començar amb la participació de l’Escola de patinatge.
La segona part del festival va constar d’actuacions individuals dels patinadors
Sandra Rodríguez, M. José Fernández, David Gutiérrez, David Dalmau i Ma-
nolo Garcia.

Una tercera part va estar dedicada al patinatge internacional amb la parella
de dansa Joodie & Grec Gody, campions del món els anys 89, 90 i 91, i Scott
Cohen, campió del món els anys 1985, 86, 89, 90 i 91.

La quarta actuació, que duia per títol “Popstressss!”, fou un número inter-
pretat per l’equip de patinadors de la secció de la UE Horta i altres prestigiosos
patinadors com Cristina Gibaja, Mercè Cuscó, Irene Surinach, Montse Dalmau,
Heidi Martínez i Manolo Garcia, i dirigit per Jordi Dalmau.
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Escoles esportives de la UE Horta

La UE Horta té present la importància de les escoles esportives.
En les escoles de la UE Horta és on els jugadors i jugadores dels diferents

esports prenen el primer contacte amb el que després serà, segurament, un dels
aspectes més importants de la seva vida quotidiana.

Per això, en aquesta feina la improvisació i les presses no poden substituir
uns plantejaments que es discuteixen i actualitzen a cada temporada.

Un altre aspecte important de les escoles és que l’esportista es vagi desenvo-
lupant i prengui després una decisió esportiva personal, avaluada en l’activitat
diària a l’escola esportiva.

Escola de natació i de waterpolo

És la més antiga i té els inicis en aquells prestigiosos cursets que es feien
per als nens de les escoles del barri.

La necessitat d’una escola de natació ve donada per la falta o poca adaptació
del cos humà a un medi en principi hostil.

Amb l’escola es pretén que el nen o la nena s’adapti a aquest medi d’una
manera gradual. Aquesta adaptació es fa des del punt de vista de l’ensenyament
dels quatre estils, de les tècniques de sortida, viratges, arribades, relleus... i tot
amb la iniciació al waterpolo.
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Escola de natació 1992-93, amb l’entrenadora Marta Terrats
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Escola de bàsquet

És potser la més nombrosa del club. Són al voltant de 80 nens.
El coordinador Sr. Anmella ens explica que “la nostra activitat pretén acostar

la pràctica esportiva al nen, no amb l’ànim de fer un jugador d’èlit, sinó amb el
de presentar una activitat engrescadora, que ajudi a conèixer el bàsquet i a
voler aprendre més elemensts d’aquest esport”. Afegeix també que “el contingut
principal serà la formació del nen en els quatre vessants que conformen la pràc-
tica esportiva, l’àmbit motor, el cognitiu, l’afectiu i el social”.



Escola d’hoquei

Nens amb patins, o patins amb nens? Aquesta és la pregunta que se’ns plan-
teja quan veiem els petits amb l’equip d’hoquei.

En l’hoquei, com a d’altres esports, la clau de l’èxit és a l’escola d’iniciació,
on els infants prenen contacte directament amb el patí i amb la secció.
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Escola de patinatge

Jordi Dalmau, campió d’Espanya i d’Europa juntament amb la seva germana
Montse moltes vegades, és el coordinador de l’escola de patinatge. El primer
que s’ensenya als nous practicants és simplement patinar. Després es passa a
l’aprenentatge dels exercicis obligatoris.



Escola de frontó

Una de les iniciatives que van sortir de la junta de la secció del frontó dels
inicis dels anys 80 fou la creació de l’escola de frontó, on poder iniciar tots els
qui ho desitgin en la pràctica d’aquest esport.

Escola de tennis de taula

És la més jove de totes. S’inicia amb la temporada 1993-94. Té, malgrat la
seva curta història, un nombre ben representatiu d’activistes.
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Escola de patinatge



Els 50 números del butlletí

Són més de 10 anys seguits que el butlletí no ha faltat mai a la cita de la co-
municació entre els socis i les diferents seccions.

El número 50 és una fita importantíssima si veiem un xic el panorama dels
butlletins d’aquesta mena. Però també és cert que, si darrera no hi hagués unes
persones com el Sr. Enric Julià, que ha estat sempre lligat al club, una realitat
com aquesta no seria possible.

L’adéu de Jordi Avancés com a president de la UE Horta
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Asamblea que posava fi a la presidència del Sr. Jordi Avancés. 27-2-92
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Sopar homenatge al Sr. Jordi Avancés

En l’assemblea especial del dia 27 de febrer de 1992, el Sr. Jordi Avancés deia
adéu com a president de la UE Horta.

Fou una assemblea d’aclamacions. Aclamació al nomenament del Sr. Jordi
Avancés com a President d’Honor del Club. Aclamació al nou president Josep
M. Soler, intuint que amb ell, el club seguiria els passos del seu predecessor. 
I una aclamació també per al sr. Albert Batlle, que en tot moment ha estat al
costat del club, en tota la seva evolució al llarg d’aquests 12 anys de presidència
del Sr. Jordi Avancés.

Hi va haver paraules de gratitud del Sr. Albert Batlle, del Sr. Truñó, del Sr.
Sust, del Sr. Vilaseca... Un adéu feliç, perquè s’havia fet una gran tasca al llarg
d’una “temporada daurada”, una tasca que seria reconeguda al Sr. Jordi Avan-
cés públicament en un gran homenatge celebrat a la primavera.

Homenatge al Sr. Jordi Avancés

Era exactament el dia 8 de maig de 1992 quan tingué lloc l’homenatge al Sr.
Jordi Avancés després de 12 anys com a president del club.



L’acte tingué lloc al restaurant Tres Molins, els assistents foren uns 150, entre
els quals es va comptar amb la presència dels següents:

Fidel Sust, Director General de l’Esport de la Generalitat. 
Albert Batlle, Regidor del Districte Horta-Guinardó. 
Frederic Prieto, Regidor d’esports de la Diputació. 
Manuel Ibern en representació d’Enric Truno representant 

de l’Ajuntament.
Joan Martínez, President de la Federación Española de Esquí

Náutico.
Enric Piquet, President de la Federació Catalana de Bàsquet.
David Moner, President de la Federació Catalana de Natació.
Josep M. Igancio, President de la Federació Catalana de 

Patinatge.
Pere Sust, President de l’Associació Catalana de Dirigents 

de l’esport.
Josep M. Miret, en representació de COISA, empresa 

patrocinadora d’algunes seccions de la UE Horta. 
Josep Casas, President de la Coordinadora d’Entitats d’Horta.
Pere Bernet, President de l’Ateneu Hortenc. 
Carmen Oliva, President del Centre Parroquial. 
Joan Martínez, President del Foment Hortenc. 
Tensi Ribas, en representació del Tennis d’Horta. 
Joan Santaeularia, President del CN Barcelona. 
Alfons Cánovas, President del CN Barceloneta. 
Ramon Geli, President del CN Barceloneta.
Josep Ll. Pérez Pitarch, president del CE Mediterrani. 
Carles Ibars, President del CN Sabadell. 
Jaume Lerín, en representació del Banc de Sabadell.

L’ambient fou molt agradable, com és habitual en aquests actes.
El moment més emotiu fou sens dubte després de servir el cafè, en què les

diferents entitats feren lliurament dels regals, plaques i distincions amb què
volgueren reconèixer la tasca portada a terme pel Sr. Jordi Avancés.

El Sr. Enric Julià, vice-president del club i l’actual president Sr. Josep M.
Soler van cloure l’acte amb el lliurament d’una maqueta de les instal·lacions
de la UE Horta, sens dubte un regal que va emocionar el Sr. Avancés.

L’homenatjat tancà els parlaments amb unes emotives paraules d’agraïment
i satisfacció
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La UE Horta i els Jocs Olímpics

L’any 1992 és molt important per a la ciutat, per a Horta i per a la UE Horta:
són els JJ OO. A Horta i per iniciativa de la UE Horta, s’han realitzat unes acti-
vitats esportives al carrer com a suport als JJ OO.

La UE Horta participa directament en la cerimònia d’obertura dels JJ OO.
El dia 4 d’abril de 1992, 11 clubs, entre ells el de la UE Horta, signaven en pre-
sència de l’alcalde el compromís de la participació.

L’any 1986 el Consell del Districte en col·laboració amb les entitats esportives
més importants dels barris, firmen un document per tal de mostrar una realitat:
la forta incidència de l’esport a la vida de la ciutat i la voluntat de contribuir,
en la mesura de les possibilitatas, a la consecució de l’olimpíada de 1992 a Bar-
celona.
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El Sr. Josep M. Soler en l’acomiadament al Sr. Jordi Avancés com a president de la UE Horta





Tenint el 1992 com a horitzó, el Districte inicia el 1986 una sèrie d’activitats.
El mes de març és el mes del bàsquet. El mes d’abril és el mes del patí. Els
mesos de maig i juny són els mesos de la gimnàstica i del ciclisme.

Encara, però, hi ha altres col·laboracions igualment emocionants com és el
relleu de la torxa olímpica pels carrers del barri a càrrec de Jordi Avancés i
Jordi Dalmau, una flama olímpica que, segur, va inflamar l’esperit esportiu del
club.
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Els voluntaris olímpics de la UE Horta



LA UNIÓ ESPORTIVA D’HORTA, AVUI
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El Sr. Jordi Avancés i el Sr. Josep M. Soler, dos presidents per a un Club que és una institució a Horta, 
el dia del relleu 27 de febrer de 1992
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Josep M. Soler, nou president

En finalitzar els Jocs Olímpics a molts clubs se’ls obrí en nous horitzons. És
el cas de la UE Horta que, amb el canvi de junta, iniciava una nova etapa:

President Josep M. Soler 
Vice-president econòmic Lluís Ragàs 
Vice-president esportiu Antoni Eixarch 
Vice-president Enric Julià 
Secretari Pere Ricart 
Vocal Relacions Públiques Manel Puigvert 
Vocals de publicacions Roc Jané 
President Secció Bàsquet Joan Pla 
President Secció Frontó Julián Gracia 
President Secció Hoquei Ramón Raso 
President Secció Natació Benito Vidal 
President Secció Patinatge M. Àngels Jové 
Responsable Instal·lacions Rafael de la Rosa

Josep M. Soler, un barceloní que sovint ha estat vinculat al món de l’esport
i de la joventut, entra a la UE Horta al començament dels anys 80. A les tem -
porades del 1981 al 1983 és delegat de l’equip Benjamí d’hoquei patins. A la
temporada 1983-84 és delegat de l’equip Aleví i a la temporada 1985 a 88 Vice-
pre-sident de la Secció d’hoquei patins.

A la temporada 1984 posa en marxa el Torneig Internacional d’hoquei patins
Base, dedicat a nens de 7 a 17 anys, amb la participació de clubs del país i de
l’estranger i que tenen per finalitat la relació social i esportiva de la secció.

A la temporada 1988 a 1992 és president de la secció d’hoquei patins. Durant
aquestes temporades es van aconseguir aquests objectius:

L’ascens de l’equip Sènior a la Divisió d’Honor a la temporada 1988-89.
1r campionat d’Espanya en categoria Aleví i Infantil.
1r subcampionat d’Espanya júnior temporada 1988-89.
2n ascens a la Divisió d’Honor hoquei a la temporada 1990-91.
A l’Assemblea General de 1992, surt elegit president de la UE Horta amb els

objectiu de consolidar l’economia del club, consolidar la finalitat social del
club, potenciar l’esport de base, potenciar les seccions, augmentar l’espai dis-
ponible per a entrenament de les seccions fora de l’espai de la piscina, millorar
el coneixement de la UE Horta en els mitjans públics de comunicació i estudiar
el canvi de presentació del butlletí.

Té com a filosofia treballar per a la joventut amb l’esport, per una formació
humana i social sòlida.

És evident que l’equip del Sr. Josep M. Soler seguirà amb personalitat pròpia
i específica la dinàmica ja marcada els darrers anys per les juntes del Sr. Jordi
Avancés.
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Si parlem d’equip i de junta directiva és perquè avui ser president d’una gran
entitat esportiva i social com la UE Horta és una gran sort i comporta moltes
alegries, pel fet d’estar treballant amb joves, amb l’esport, pel barri i la ciutat.
Tot és, sense dubte, un repte importamnt, però també, cal dir-ho comporta
molta responsabilitat i hores i hores de treball i de dedicació.

El butlletí canvia de disseny

No era gens fàcil de fer un canvi al butlletí. Però s’ha fet.
Ara el responsable de continuar publicant aquest mitjà imprescindible de

comunicació és Roc Jané i el dissenyador és Claudi Boix. Tots dos li han donat
més visibilitat i crec, honestament, que el club té un mitjà de comunicació d’a-
cord amb el nivell del club.
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Les seccions

El frontó

El mes de desembre de 1993 sortia una nova junta directiva de la secció:

President Carlos Tomás 
Vice-president Eriço Garcia 
Tresorer Gregorio Ayuso 
Secretari Amadeo Guarch 
Delegat de raqueta Juan F. Pérez 
Delegat de mà Recesvinto Ayuso 
Vocal de raqueta Luis A. Campo 
Vocal de mà Arturo López

Frontennis

El jugador Roberto del Canto
amb un estil incomparable
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Aquestes són les parelles que representen la Secció als diferents campionats
de Catalunya al llarg de les temporades 1992-1993 i 1993-1994:

1a categoria Eusebio-Domingo; Juani-Roberto
2a categoria Carlos-Luis
3a categoria Dani-Sergio
Juvenils Jesús-Romano
Cadets Alex-David
Infantils Alberto-Calles; Nacho-Valenzuela

La parella Dani-Sergio va aconseguir el subcampionat de Catalunya 1992-
1993. A la mateixa temporada, Eusebio fou campió individual de 2a categoria.

Cal deixar constància que per primera vegada a la història del frontó, una
noia, la Cristina, s’ha incorporat a la secció de frontó i ha arribat a la final in-
dividual dels Campionats de Catalunya.

També Jesús Martínez i Raúl Romano, en raqueta cadets, i Lorenzo Villar i
Gregorio Ayuso, en segona categoria, foren campions de Catalunya.

La natació i el waterpolo

La natació

Els.nedadors Sergi López i
Alex Martín. 1994
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La natació i el waterpolo són els esports més antics a la UE Horta i segura-
ment els més “populars” en participació, no solament per als associats al club,
sinó per a moltíssims nens i nenes de les escoles del barri. El lema “anem a la
piscina” és ja una dita molt corrent.

Dos dels nedadors “estrelles” de la UE Horta van deixar el club: Josep M. Vi-
guin se’n va al Sant Andreu i Marina Cañestro al CN Catalunya.

Entre els nous nedadors hi ha una promesa, l’Àlex Martín, que en els cam-
pionats de Catalunya d’hivern celebrats a CN Montjuïc té una actuació desta-
cadíssima, juntament amb uns altres companys, com Xavier Núñez, David
Castel, Albert Lama i el grup de relleus de 4x50 estils amb Eva Navarro, Sheila
Benet, Marta Espejo i Anna Sacristán. I també el grup de relleus de 4x50 m
braça: Eva Navarro, Sheila Benet, Marta Espejo i Clara Díez.

En la temporada 1993-94 es confirma com a gran nedador de la UE Horta
Alex Martín, que obté medalles d’or en diferents campionats. Aconsegueix ser
guanyador del Premi d’Honor del Dia del Club pels mèrits a la natació, i es pro-
clama campió d’Espanya en 4x100 m lliures.

La Secció continua entre els tres primers clubs en participació i triomfs: “el
treball ha donat fruit”; és, en definitiva, el fruit d’una bona organització des de
la base.

El waterpolo

L’equip de waterpolo ha de treballar de valent cada temporada per mantenir
la categoria entre els grans, però quasi sempre, cal dir-ho, el waterpolo d’Horta
ha estat entre els grans. Unes vegades baixa al grup A-2, com a la temporada
1992-93, però de seguida torna a remuntar.

Axí, a la temporada 1993-94, l’equip Sènior queda campió del seu grup i puja
a la Divisió d’Honor.

En acabar aquesta mateixa temporada dos jugadors històrics del club diuen
adéu a l’esport de competició. Es tracta de Tomàs Fernández i Jordi Ollé, dos
jugadors carismàtics i molt estimats per l’afecció de la UE Horta.

En finalitzar la temporada 1993-94 el waterpolo d’Horta escriu una de les
pàgines més grans del seu historial. El primer equip és campió de la A-2 de la
lliga de waterpolo; per tant, a la temporada 1994-95 jugarà a la Divisió d’Honor.
Allò que a l’inici de temporada era una il·lusió, un desig, una voluntat, s’ha
aconseguit amb escreix.

Aquest és l’equip campió amb Carles Pla i Jesús Cabrera com a entrenadors:
Subias (porter i capità), Junquera, Garcia, Calopa, Geli, Montes, Vidal, O. Mar-
tínez, Sánchez, S. Martínez, C. Benítez, Grau, Giménez, Dolz, Fontcoberta i
Paredes.
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L’equip júnior de waterpolo, 3r d’Espanya

Però, a més, l’equip júnior de waterpolo ha estat medalla de bronze dels cam-
pionats d’Espanya i ha aconseguit la copa de 3rs d’Espanya, i Sergi Martínez
ha estat proclamat el millor jugador del Campionat.

Waterpolo - Equip Júnior. J. B. Alvarez, D. L. Alvarado, C. Sánchez, O. Robles, C. Eixarch, C. Benítez, 
A. López, T. Puig, J. J. Cabrera (entrenador), M. Cornejo, S. Martínez, X. Jiménez (capità), F. Paredes, 
J. M. Vico
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Dos noms d’èxit per al Club: Caries Pla i Antoni Eixarch

Sabem que l’èxit no depèn solament d’una o de dues persones. Sabem que
en un club tot ha de funcionar en equip, tant esportivament com en l’aspecte
social. Però també és evident que, a vegades, certes persones, pel seu saber fer,
pel seu tarannà, saben portar a terme grans empreses i convertir en èxits allò
que porten entre mans. Aquest és el cas de dues persones que han treballat jun-
tes i han aconseguit els èxits del waterpolo, Carles Pla, l’entrenador, i Antoni
Eixarch, màxim responsable de la Secció.

Carles Pla coneix molt bé el waterpolo de la UE Horta, on fa algunes tem-
porades que treballa amb gran il·lusió, i més ara, després dels grans triomfs de
la temporada 1993-94, en què el waterpolo puja a la categoria de la Divisió 
d’Honor, un lloc que fa honor.

Antoni Eixarch porta la responsabilitat del waterpolo des de 1988 com a pre-
sident de la Secció. Després de 4 anys de dedicació ho ha deixat, però reconeix
que “ha estat una experiència inoblidable, irrepetible. He fet molts amics...”
“El més bonic ha estat saber que estava treballant per una joventut sana, es-
portista, alegre...”

L’hoquei patins

L’hoquei és una secció en plena maduresa, en ple èxit d’activistes, amb 10
equips, amb un nivell de joc extraordinari, d’on solen sortir grans jugadors.

L’equip Sènior participa a la temporada 1993-94 a la Divisió d’Honor A-2.
L’entrenador és Jordi Vila-Puig, amb aquest equip: F. Tibau, J. C. Riera, D.

Arno, M. Roura., P. González (preparador físic) J. Bassols, L. J. Balbas, F. de
Moya, I. Agustí, J. Marimon i R. Català.

En acabar la temporada 1993-94 l’equip puja a la Divisió d’Honor per 3a ve-
gada en la seva història.

L’equip Sènior juga a la Divisió d’Honor amb aquests jugadors, en la tempo-
rada 1994-95:

Kiko de Moya, Paco González, Héctor Venteo, Micky Roura, David Arno,
Alex Segura, J. Carles Riera, Germà Polo.

La UE Horta juga en el grup parell amb el CF Barcelona, CP Flix, CP Vol-
tregà, Reus Deportiu, CP Blanes, CP Vilafranca i CP Areces d’Oviedo.

Jordi Vila-Puig, gran jugador internacional, arriba a la UE Horta en una
nova etapa de la seva vida esportiva. I hi arriba “amb una nova il·lusió i nous
objectius” que vol compartir no solament amb tota la UE Horta, sinó “amb tot
el barri d’Horta”.

L’11 de juny de 1993 la Secció celebra assemblea i elegeix una nova junta
que té com a president Joan Riera, persona vinculada a la Secció des de fa 18
anys i que ha passat per totes les categories, com a delegat i com a membre de
les diferents juntes de la Secció. És un gran activista del món de l’hoquei. Mem-
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bre de la Federación Española de Patinaje de l’any 1984 al 1987 i membre de
la Federació Catalana de Patinatge de l’any 1982 al 1984. Joan Riera continua
comptant amb la col·laboració de Ramón Raso, Francisco Díaz, Josep Jarque,
Lluís Elias, Julio Martínez i Caries Puig.

Hoquei patins, 3r. Ascens a Divisió d’Honor, Temporada 1993-94.
Jugadors: Pere Agustí (sots-delegat), Julio Martínez (delegat), J. Carlos Riera, Miquel Roura, Jordi
Vilapuig (entrenador), David Arno, Francesc Tibau, Paco González (preparador físic), Josep Vallhonesta
(sots-delegat), Ramón Català, Quico de Moya, Iván Agustí, Jordi Marimon, Alex Segura, J. Balbas
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El bàsquet

El sènior masculí, que juga a la Primera Catalana, aconsegueix un triomf
molt remarcable contra la Penya o el Pineda.

L’equip juvenil masculí que entrena L. Anmella ascendeix.
El Cadet masculí que entrenen Juan Fernández i Efrén Garcia recupera la

Preferent, que havia perdut la temporada anterior.
A la temporada 1993-94 l’equip Sènior té per entrenador L. Anmella. Sergi

Muñoz passa a entrenar el Júnior de la Preferent.

Hoquei Patins. Infantil A. Sot-campió de Catalunya 1993.
Jordi Pelegrí, Roger Blanes, Francisco Javier Riera, Roger Domínguez, José Manuel Purificación (delegat),
Jordi Gérboles, Jordi Camprecios (delegat), Jordi Canals, Héctor Ortiz i Francesc Tibau (entrenador)
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L’equip Sènior de L. Anmella derrota la Penya per 82-79 en un partit decisiu
i l’Horta manté la categoria com a recompensa al treball de tota la temporada.

Crec que s’ha començat un nou cicle dins la secció del bàsquet, ben encami-
nat, i que el bon nivell s’anirà mantenint.

Quant als equips femenins, el Sènior femení de Pili Bilbao i Miquel Fernán-
dez va avançant posicions i el juvenil femení de Sergi Navarro també puja de
categoria.

Equip Sènior masculí A. 1994-95

El patinatge artístic

Aquesta secció que té un historial magnífic i durants tants anys ha estat cap-
davantera en l’especialitat, ha fet uns canvis que milloraran el seu rendiment:
El 3 de febrer de 1994 es nomena una nova junta directiva.
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President Antoni Negre 
Vice-president Pedro Delicado 
Secretària Gladys B. Reinoso 
Dtor. tècnic Jordi Dalmau 
Delegat equip Núria Jové 
Delegat escola Josep Vicens 
Vocals Ignasi Yáñez 

Miquel Petrus 
Araceli Molina 
Rosa Carrillo

La secció queda repartida d’aquesta manera i amb aquests representants:

Sènior A David Dalmau 
Toni Márquez

Sènior B Concha Abad

Júnior Esther Novella

Juvenil F Dalila Almiñana 
M. del Mar Balaguer 
Mirian Castillo
Gladys Lorena 
Natxa Fabregat

Juvenil M Jazmín Almiñana

Infantils Paola del Amor 
Sandra Negre 
Estela Mengual

Tercera 
Provincial Esther Piella

La primera cita important de la nova organització va ser el mes de maig de
1994, al pavelló de la UE Horta, on es varen celebrar les proves socials amb
aquests resultats:

Grup A 1a Vanessa Pernia 
2a Anabel Villar 
3a Miraia Fuero
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El Sr. Ricard Anmella

Grup B 1a Claudia González
2a Laia Yanes 
3a Irene Vidal

Grup C 1a Laura Martínez
2a Neus Petrus 
3a Anna Martínez

Grup D 1a David Moreno
2a Marina Palmes 
3a Clara Corbacho

Certificat 1r Albert Vicens
2n Susana Fernández 
3r Alfons Ocaña

La parella formada per S. Gutiérrez i A. Vicens es va proclamar campiona i
V. Pernia i A. Ocaña van finalitzar en segon lloc.

Les figures del patinatge són David Dalmau, medalla d’or en el campionat
d’Espanya i 8è en el d’Europa i també Jazmín Almiñana, medalla d’or en el
campionat de Catalunya juvenil.

L’adéu-homenatge al Sr. Ricard Anmella

El mes de juny de 1994 el Sr. Ricard Anmella rebia un emotiu homenatge
de tota la secció de bàsquet. Feia uns mesos que ens havia deixat.
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La veritat és que podria escriure moltes coses bones del Sr. Anmella, són
molts els anys que ens coneixem des que vam coincidir al col·legi La Salle. A
leshores jo feia de professor dels seus dos fills i també d’entrenador del bàsquet
dels més petits d’on sortiria algun jugador important com Josep Palacios que
jugarien al CF Barcelona, entre altres equips de primera...

Aquells anys vaig tenir la sort de col·laborar directament en el món de l’es-
port amb dues persones excepcionals, una el Sr. Jordi Avancés i l’altra el Sr. Ri-
card Anmella. Han passat ja molts anys, però servo un bon record d’aquella
persona amable, entranyable i senzilla, d’un alt nivell humà i cultural, que es
convertí en una persona necessària per a la secció de bàsquet.

David Dalmau, campió d’Espanya

La família Dalmau ha escrit una altra pàgina històrica en el patinatge artístic
de la UE Horta. Primer ho feren Jordi i Olga Dalmau i ara en David Dalmau,
que, com els seus germans, ha defensat la gran tradició artística familiar.

El primer de novembre de 1995, el club li rendia un emotiu homenatge.
Ara fa 12 anys, en el 83, va aterrar a l’escola de patinatge artístic de la Unió

Esportiva d’Horta, un infant molt eixerit que venia de la mà d’en Jordi i la
Montse.

Aquell infant entremaliat que guimbava entre les cames dels patinadors de
l’equip de competició, pista amunt pista avall, no era altre que en David Dalmau,
l’últim de la saga d’extraordinaris patinadors que ha tingur la Unió Esportiva
d’Horta, els Dalmau, en Jordi, la Montse i el David. Quant orgull han donat al
nostre club!

Han estat dotze anys d’esfoç, sacrificis, èxtis i fracassos. Dotze anys de com-
peticions arreu de Catalunya, Espanya, Europa... Dotze anys de progressos 
demostrant la qualitat i el bon saber fer que els Dalmau han demostrat dins 
del patinatge artístic, imprimint amb lletres d’or el nom de la Unió Esportiva 
d’Horta arreu on han estat.

La contribució d’en David a la formació de patinadors de la nostra escola, a
l’equip de competició i la seva pròpia participació, ha estat extraordinària en
tots els sentis al llarg d’aquests anys.

Només cal fer un repàs a la trajectòria d’en David des de l’any 1985, on co-
mença a competir obtenint les millors classificacions en campionats de Barce-
lona, Espanya, Catalunya, etc.

A partir d’aquí la seva progressió l’ha portat en varies ocasions al tercer lloc
del pòdium europeu.

En David ha donat dotze anys de la seva vida a la Unió Esportiva d’Horta i al
patinatge artístic.
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David Dalmau
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Aquest és el resum del seu historial esportiu:

1983 Inici a l’escola de patinatge de la UE Horta.
1985 Campionat infantil de Barcelona, Cardona, primer classificat. 

Campionat infantil de Catalunya, Palafrugell, primer classificat. 
Campionat infantil d’Espanya, Vigo, primer classificat.

1986 Campionat de Barcelona, 2a categoria B, Mollet, Primer classificat. 
Campionat de Catalunya, 2a categoria B, Reus, segon classificat. 
Campionat d’Europa, categoria Jeneusse, Heilbronn (Alemanya), 
setè classificat.

1987 Campionat de Barcelona, 2a categoria A. Folgueroles, primer classi-
ficat.
Campionat de Catalunya, 2a categoria A, Borges Blanques, primer
classificat.
Campionat de Espanya, 2a categoria A, El Vendrell, quart classificat.
Campionat d’Europa, categoria Jeneusse, Mollerussa, tercer classi -
ficat.

1988 Campionat de Barcelona, 2a categoria A, Cubelles, primer classificat.
Campionat de Catalunya, 2a categoria A, Sta. Perpètua, primer clas-
sificat.
Campionat d’Espanya, 2a categoria A, Mahó (Menorca), primer
classificat.
Campionat d’Europa, categoria Júnior, El Vendrell, quart classificat. 
Primer Trofeu Nacional Hospitalet de l’Infant, Categoria Júnior, pri-
mer classificat.

1989 Campionat de Barcelona, 1a categoria, Castellar del Vallès, quart
classificat.
Campionat de Catalunya, 1a categoria, Palafrugell, quart classificat.
Campionat d’Espanya, 1a categoria, Sta Perpètua, quart classificat.
Campionat d’Europa, categoria Júnior, Modena (Italia), quart classi-
ficat.
Segon Trofeu Nacional Hospitalet de l’Infant, categoria Júnior, pri-
mer classificat.
Copa d’Alemanya, categoria Júnior, segon classificat. 
Trofeu Nacional Vilaseca-Salou, primer classificat.

1990 Campionat de Barcelona, la categoria, St. Hipòlit de Voltregà, segon
classificat.
Campionat de Catalunya, la categoria, Pla de Sta. Maria, segon (es-
cola) tercer (combinada).
Campionat d’Espanya, la categoria, Barberà del Vallès, segon (es-
cola) tercer (combinada). 
Trofeu Nacional Vilaseca-Salou, tercer classificat.
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1991 Campionat de Barcelona, 1a categoria, Mollet, primer (lliure), segon
(combinada).
Campionat de Catalunya, 1a categoria, Arenys de Mar, tercer classi-
ficat.
Campionat de Espanya, 1a categoria, Alcobendas, tercer (escola)
quart (combinada).
Copa d’Europa, categoria Sènior, Roseto (Itàlia), tercer classificat. 
Trofeu Nacional Vilaseca-Salou, quart classificat.

1992 Campionat de Barcelona, 1a categoria, Sabadell, primer classificat.
Campionat de Catalunya, 1a categoria, Pla de Sta. Maria, tercer
classificat.
Campionat d’Espanya, 1a categoria, Vilafranca del Penedès, tercer
classificat.
Copa d’Europa, categoria Sènior, Oporto (Portugal), desè classificat.
Trofeu, Vilaseca-Salou, segon classificat.

1993 1r Campionat de Barcelona, categoria Sènior, La Garriga, primer
classificat.
1r Campionat de Catalunya, categoria Sènior, Sabadell, segon classi-
ficat.
1r Campionat de Espanya, categoria Sènior, Oviedo, primer classi-
ficat.
Campionat d’Europa, categoria Sènior, Saàrbruchen (Alemanya),
novè classificat.
Trofeu Vilaseca-Salou, primer classificat.
1r Trofeu de la Federació Espanyola, categoria Sènior, Alcovendas,
primer classificat.
Campionat d’Europa, categoria Sènior, Bremen (Alemanya), novè
classificat.

X Torneig Internacional d’Hoquei Base

El Torneig Internacional d’Hoquei Base celebra el seu desè aniversari. Un
bon aniversari, si pensem en les seves finalitats: D’una banda, donar suport a
l’hoquei base, amb un gran prestigi internacional, amb equips de categoria.
D’una altra, la conviviència i l’intercanvi social entre joves de diferents països.

Al llarg d’aquest 10 anys han participat 250 clubs d’hoquei d’arreu d’Europa,
d’Espanya i de Catalunya.

Han competit en aquest torneig 2500 joves esportistes d’edats compreses
entre els 7 i 14 anys.

Directius, pares, seguidors han elogiat l’organització i el desenvolupament,
destacant el comportament esportiu i humà dels joves esportistes.
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XXX “Copa Barcelona” de waterpolo

Un dels trofeus de més prestigi que pot oferit la UE Horta és la “Copa Bar-
celona” de waterpolo que porta el nom de la ciutat. Enguany 1994, se celebra
el XXX aniversari d’èxits.

La riquesa acumulada pel waterpolo des que s’inicià el 1964, ha donat molts
fruits i èxits de participació, i és tot aquest patrimoni el que dóna al torneig
unes dimensions que van molt més enllà del barri i de la ciutat.

La “Copa Barcelona” és tot un esdeveniment esportiu. “Un fet entranyable i
històric”.

El XXIX torneig “Copa Barcelona”, celebrada pel desembre de 1993 s’ofereix
un sentit homenatge a tres waterpolistes que han de deixar l’esport de compe-
tició: Tomàs Fernánez, Rafel Calopa i Jordi Ollé. Un reconeixement públic a la
seva dedicació a la secció i al club.
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El tennis taula

La temporada 1993-94, més exactament el mes d’abril, naixia formalment i
amb força una nova secció al club. La creació o inauguració oficial es feia el 25
de setembre amb la presentació de l’equip i també de l’empresa TECNO-PINTE
que el patrocinava per a la temporada 1993-94. A la inauguració van assistir el
director general de l’esport Sr. Sust i el Sr. Serra, president de la FCTT, l’entre-
nador Jaume Miró, àrbitre internacional i jutge olímpic i els jugadors Ferran
Mariages, David Paradella, Pere Cervera, Robert González, Àngel Sanzo, Jordi
Guzman, Jazmín Almiñana, Jesús López, Robert Mora, Paco Mulero, Frederic
Biella, Óscar López, José L, Palma i Sergi Méndez. Fou un acte simpàtic entre
amics i afeccionats d’aquest esport.

Es va fer un partit entre la UE Horta i el Centre Parroquial amb una exhibi-
ció extraordinària entre dues jugadores infantils, campiones d’Espanya en la
seva categoria, Jessica i Mari.

Com tots els inicis, el d’aquesta nova secció també fou difícil. Pràcticament
es començava de zero, amb jugadors novells, amb falta de gent per a fer tasques
de delegat, de promoció...; però, segons l’entrenador, “amb un gran esperit de
superació, de disciplina i d’esforç per anar superant les dificultats”.

El mes de setembre entren a formar part de les federacions provincial i cata-
lana:

3a provincial Miquel García
David Paradera 
Pere Cervera 
Jordi Guzman

4t provincial Roberto
Àngel Sanzo 
Paco Molero 
Ferran

Juvenil Manolo López

Delegat Miquel Garcia

Arriben els primers resultats

Aviat van arribar els primers resultats positius de la secció de tennis taula.
La temporada 1993-94, després d’una trajectòria excel·lent en la lliga, els

nostres jugadors han aconseguit proclamar l’equip subcampió de Copa Juvenil
Provincial. És el primer títol de la nova secció.
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Trofeu Vila d’Horta

Que un club porti arreu el nom d’un barri tan característic com és el d’Horta,
sempre és important. Però a més és doblement gratificant pel fet que cada mes
de desembre passen pel club molts nedadors i nedadores d’altres clubs de la
ciutat per a participar en aquest trofeu.

Enguany se celebra el IV trofeu Vila d’Horta. A poc a poc, es va afermant
com un trofeu important dins del club.

Els jugadors han estat Oscar López, Xavier Jiménez, Jazmín Almiñana, José
Méndez, José L. Palma, amb la col·laboració, en alguns partits, dels alevins
Jesús López i Frederic Piella.

Ferran Mariages, David Paradella, Pere Cervera, Robert González, Àngel Sanzo, Jordi Guzmán, Jazmín
Almiñana, Jaume Miró (entrenador), Jesús López, Roberto Mora, Paco Mulero, Frederic Biella, Oscar
López, Joseé Luis Palma i Sergio Méndez
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El torneig social

Una de les millors maneres d’ampliar l’activitat de la secció és crear unes al-
tres activitats paral·leles, com poden ser els torneigs. Un d’aquests és el Torneig
Social que permet la participació de tot tipus de jugadors.

El primer torneig es va celebrar el 19 de febrer de 1993, amb una cinquan-
tena de participants agrupats en tres categories.

El guanyadors del primer trofeu social foren:

Veterans Josep Mora
Sènior Florenci Grau
Juvenil/Infantil Jazmín Almiñana

En el II Torneig Social, celebrat a la primeria de juliol de 1994, els partici-
pants estaven agrupats en dues categories:

Categoria A Fins a 13 anys Campió Manel García
Subcampió Ornar Santos

Categoria B A partir de 14 anys Campió Óscar López
Subcampió Jordi Vélez

I Open de Tennis Taula

El 3 de setembre de 1994 la jove secció de tennis taula convocava el I Open
d’ Horta.

Va ser al pavelló esportiu amb 12 taules, en què competien equips sèniors,
juvenils i infantils.

Fou un gran èxit de participació de jugadors: 48 sèniors, 32 juvenils i 32 in-
fantils pertanyents a 29 clubs diferents de Barcelona, Tarragona i Girona.

De la UE Horta també hi va haver una bona representació:

6 jugadors sèniors 
5 jugadors juvenils 
9 jugadors infantils

Va ser un dia magnífic per a la Secció i per al Club, tant per la participació
com per l’eficàcia de l’organització. Tot un èxit.
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Petanca

Una altra de les activitats que ofereix el club és la petanca, un esport que ha
arrelat als espais públics de la ciutat, i també a Horta, als clubs més populars,
com el Club Petanca Valldaura i el Club Petanca Coïmbra.

Cal deixar constància de les XII Hores Socials de Petanca, que es varen cele-
brar el dia 12 d’octubre de 1992, amb 30 jugadors participants.

Els guanyadors foren:

1rs Paco-Juan-Marina 
2ns Manolo-Eugenio-Pepi 
3rs Julián-Esther-Ana M.

Fou “una jornada inoblidable, plena d’alegria i d’esportivitat...”

Partit de ping-pong entre els jugadors J. Miró i F. Olivera. 1993
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1993-94: una gran temporada per al Club

Una manera molt positiva de tancar aquest llibre d’hirtòria de la UE Horta,
es remarcant els grans èxits aconseguits a la gran temporada 1993-94.

En l’aspecte esportiu, l’èxit és l’ascens dels equips d’hoquei patins i de water-
polo a la Divisió d’Honor de la lliga espanyola.

XII hores socials de petanca
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A aquests èxits s’han de sumar els de l’equip júnior de waterpolo en els cam-
pionats d’Espanya i els de l’equip de Primera Catalana d’Hoquei.

En aquesta temporada sorgeix una nova secció, la de tennis de taula, amb
una gran empenta amb el I Open de Tennis Taula.

En individualitats, Marina Cañestro és campiona d’Espanya de 50 i 100 m,
i David Dalmau és també campió d’Espanya els anys 1993 i 1994.

El Sr. Enric Truno, regidor d’esports de l’Ajuntament de Barcelona, visita el
Club. El motiu d’aquesta visita “no era més que mostrar la realitat actual del
nostre Club, tant en instal·lacions com en la important tasca que en l’àmbit es-
portiu s’està realitzant actualment”.

Equip de waterpolo. Divisió d’Honor. 1993-1994.
Pla i Cabrera (entrenadors), Subias, Junquera, García, Benítex, Fontcuberta, Crau, Dolz, Calopa, Geli,
Montes, Vidal, Martínez, Sánchez, Martínez i Benitz
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Hem de destacar també la celebració de trofeus: la “Copa Barcelona” de wa-
terpolo, “una competició revaloritzada”; trofeu Vila d’Horta, “una competició
pròpia, organitzada a casa, en pro de la natació”; Festival de Patinatge Artístic,
Trofeu Internacional d’Hoquei Base... I l’aprovació dels nous Estatuts i del Re-
glament de Règim Interior i de les Seccions a l’assamblea extraordinària del
dia 17 de desembre de 1994.

Secció de Patinatge Artístic, 1994-95
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La medicina esportiva al club

És fonamental que l’activitat esportiva i la medicina parlin el mateix llen-
guatge. Cal, doncs, donar la importància que té al metge i a la medicina espor-
tiva, cosa que és imprescindible en qualsevol club de certa importància.

Juan Carlos Arias és el tercer metge que es fa responsable de la salut física
dels activistes de la UE Horta. L’havien precedit en aquesta tasca Carles Bar-
cons i Jordi Bertran.

Persones que tenen cura de les instal·lacions del Club

Sovint oblidem la importància de les persones que tenen cura que al club
tot funcioni bé, pràcticament les 24 hores del dia, però, malgrat l’oblit, la seva
activitat és fonamental perquè tot funcioni.

És important dir els noms de les persones que tenen cura de les instal·la-
cions, de la neteja, de l’accés, de la secretaria, dels vestidors, de la vigilància,
que l’aigua de la piscina estigui en condicions, que si la pintura, que si cal can-
viar les cistelles...

Joaquim Muñoz, que porta 30 anys al Club, té cura del control a les pistes, al
camp de joc i als vestidors en les competicions.

Rafael de la Rosa, 14 anys al Club, té la direcció general de les instal·lacions,
personal, manteniment i Escola d’Iniciació Esportiva.

Emilio Martín, 14 anys al Club, fa les feines de gestió i organització general.
Juan García, 13 anys al Club, té cura del manteniment general.
Antonio Lop, 11 anys al Club, té cura del manteniment general.
Àngela Roig, 10 anys al Club, té cura de la neteja general de les instal·lacions.
Antonio Garcia, 9 anys al Club, té cura del manteniment general.

Dr. Josep Marimon Dr. Joan C. Arias
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Pedro Mancha, 8 anys al Club, controla i vigila el gimnàs i fa classes de gim-
nàstica i de manteniment.

Entrada i serveis de guarda-roba. 1995



310

Conchi Clemente, 7 anys al Club, treballa a la secretaria.
Domingo Gómez, 6 anys al Club, és responsable de la neteja de les intal·la-

cions.
Antolín Sánchez, 5 anys al Club, té cura del control d’entrada a les instal·la-

cions.
Aurelio Fernández, 5 anys al Club, té cura del control de les instal·lacions.
José M. Morata, 4 anys al Club, guarda-roba i control d’accés als vestidors.

Sra. Joana, Sr. Soler, Sr. Joaquín, Sr. Raso i Sr. Riera, després que se li fes entrega al Sr. Joaquim d’un
obsequi per la seva col laboració en les XXI h. d’escola. 1993
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Pilar Vicente, 4 anys al Club, guarda-roba i control d’accés als vestidors. 
Marta Terrats, 4 anys al Club, és esponsable de l’escola de natació. 
Núria Clemente, 3 anys al Club, és responsable dels cursets de natació. 
Ramon Alonso, 1 any al Club, té cura de la neteja nocturna de les instal·la-

cions.

L’activitat social del club

La relació amb el barri

Ja hem deixat constància de la importància esportiva, però també de l’acti-
vitat social de la UE Horta, amb una presència ja històrica al barri.

La participació en actes culturals com la Festa Major, el Teatre a la Tardor,
la participació a les Festes de Nadal i més concretament a la Cavalcada, la par-
ticipació directa en la Coordinadora d’Entitats d’Horta són algunes mostres de
participació i d’arrelament al barri.

En l’aspecte esportiu, la importància de les 12 hores d’esport que se celebren
als espais esportius del club i que reuneix diverses entitats del barri per a par-
ticipar en una desena de modalitats esportives, és una altra de les activitats so-
cials que mostren el compromís de la UE Horta amb el barri.

Coral de la Banda Municipal de Barcelona. Festa Major 1991
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Dia del Club

El club, per tal de donar importància a la vida social, celebra, com sabem,
el Dia del Club, que constitueix una fita assenyalada en la vida de l’entitat.

Premi a l’esportivitat

S’atorga a l’activitat individual que hagi observat un comportament exem-
plar en els entrenaments i competicions.

Premi a la constància

S’atorga a l’activitat individual que hagi demostrat un esperit constant de
superació digne d’elogi i assistència puntual i regular a totes les activitats.

Premis a la col·laboració

S’atorga a les persones que ajuden desinteressadament a la secció o al Club.

Socis del club amb els premis a l’esportivitat, constància i col laboració. Gener 1992
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Premi d’Honor

Aquest premi, que s’atorga a un activista o a un grup que ha tingut una ac-
tivitat significativa, l’any 1992 fou per a l’equip sènior d’hoquei patins pel seu
ascens a la Divisió d’Honor; el 1993 fou per a Josep M. Viguín, nedador campió
d’Espanya i de Catalunya en especialitats diverses, recordman d’Espanya en
200 m esquena; el 1994 el Premi d’Honor fou per a Marina Cañestro, campiona
d’Espanya absoluta en 50 m i 100 m braça, i també per a David Dalmau, campió
d’Espanya de patinatge artístic.

La nedadora Marina Cañestro amb la placa de “Menció especial” li fou lliurada a la Diada del Club. 1992





LA UNIÓ ESPORTIVA D’HORTA:
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El present de la UE Horta

Avui i gràcies a les actuals instal·lacions i el material humà i tècnic del club,
les perspectives són del tot optimistes.

Optimisme fonamentat en la revitalització de les escoles esportives de cada
secció, que compten actualment amb 1200 activistes federats en les federacions
catalanes i espanyoles.

Entre nois i noies, en categories que van des de pre-benjamins fins a sèniors,
el club comprèn 24 equips de bàsquet; 14 equips d’hoquei sobre patins; 143 ne-
dador; 5 equips de waterpolo; 100 patinadors de patinatge artístic; 65 activistes
de frontó i frontennis i 3 equips de tennis de taula.

Aquesta tasca té al darrere molts anys de treball i moltes hores d’entusiasme,
que han fet de la UE Horta un model a imitar en la pràctica de la promoció de
l’esport a tots els nivells.

Per seguir endavant i aconseguir els objectius del present i del futur, la UE
Horta compta amb aquesta junta directiva:

Junta actual. J. R. Oller, I. Meler, C. Tomàs, I. Yanes, J. D. Chico, F. Martín, Ll. Elias, A. Negre, 
M. Puigvert, Ll. Ragàs, J.M. Soler, A. Eixarch, P. Delicado, P. Marín. (Falta el Sr. E. Julià)
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President Josep M. Soler i Pijuan 
Vice-president Enric Julià Danés 
Vice-president econòmic Lluís Ragàs Correcher 
Vice-president esportiu Antoni Eixarch Domènech 
Secretari Pere Ricart Domènech 
Relacions públiques Manel Puigverd Ibars

Vocals
Secció Bàsquet Jordi Robert Ollé 
Secció Hoquei Joan Riera Iguacel 
Secció Natació i Waterpolo Rafael Sánchez 
Secció Patinatge artístic Antoni Negre Palau  
Secció Frontó Carlos Tomás Fernández 
Àrea Social Julián Gracia

Una junta que amb nous i dinàmics socis com Francisco Martín Hernández,
Joana Jumilla, Pedro Delicado Andrés, M. Victòria Gràcia, Luque, Jordi Robert
Ollé, Pau Marín Jiménez i Juan de Dios Chico Huertas, segueixen treballant per
completar el programa de modernització de la UE Horta amb la construcció de
noves instal lacions, completar el programa de l’esport de base, fomentar l’acti-
vitat del soci i la projecció de la UE Horta dins l’àmbit social i esportiu del país.

Piscina coberta



LES SECCIONS
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Per continuar treballant en els objectius presents i de futur, l’activitat espor-
tiva i social s’ha de fonamentar en les seccions, les quals han estat al llarg de la
història el fonament de l’entitat.

Secció de natació i de waterpolo

Natació

Des de sempre, la natació i el waterpolo han estat els esports base del club,
i fins i tot van donar a l’entitat el nom de “Club Natación Horta”.

La secció ha aconseguit fites importants al llarg dels anys: una campiona
d’Espanya absoluta i un “recordman” espanyol en edats.

La secció organitza el Torneig Vila d’Horta que aplega clubs d’estructura es-
portiva semblant.

Grup de nadadors/es. 1994-95
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Waterpolo

El waterpolo continua treballant la pedrera dels nedadors d’edats compreses
entre els 10 i 12 anys, per tal de garantir la continuïtat en l’elit estatal del primer
equip, que des de 1980 ha estat a la Divisió d’Honor espanyola grup A-1; fins i
tot fa quatre anys es classificà a la Copa Mediterrània “FINA”.

La secció organitza el prestigiós torneig de la “Copa Barcelona” de water-
polo, que aquesta temporada celebrarà la trentena edició, amb que es pretén
de donar a conèixer encara més aquest esport arreu de Catalunya i de l’estat
espanyol.

Actualment la secció compta amb 5 equips de waterpolo. Un total de 143
nedadors i 81 waterpolistes.

Té aquesta junta actualment:

President i Tresorer Rafael Sánchez 
Secretari Francisco Martín 
Coordinador de Waterpolo José Cuesta 
Delegat equip absolut WP Rafael Calopa 
Coordinador de Natació Juan de Dios Chico 
Material i Viatges Alvaro García 
Documentació Sra. Berta 
Vocal J. Floriach

Equip Sènior waterpolo. 1994-1995. J. Cabrera, J. Alvarez, C. Eixard, T. Fernández, C. Sánchez, S. Vidal, D.
Alvarado, O. Martínez, J. Geli. R. Calopa (delegat), S. Amador, S. Martínez, F. Paredes, C. Pla (entrenador)
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Secció de frontó

La secció de frontó ha sofert a través de les diferents temporades algunes
reestructuracions, amb nous jugadors, la creació de l’escola de frontó, la col·la-
boració amb altres federacions, altres clubs...

La Junta actual de la secció està composta per

President Carlos Tomás Fernández 
Vice-president Eriço Garcia Fernández
Vocal mà Arturo López Rubio 
Vocal raqueta Luis A. Camplño Sierra 
Delegat mà Recesvinto Ayuso Olivares 
Delegat raqueta Juan Feo. Pérez Pérez  
Tresorer Gregorio Ayuso Olivares 
Secretari Amadeo Guarch Berengueras

Frontó per a la pràctica de la pilota a mà i raqueta.
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Secció de bàsquet

Aquesta secció ha canalitzat les aspiracions del bàsquet dels petits i dels
joves del barri d’Horta. Aquest esport gaudeix de molt bona salut al barri, no
cal més que fer un tomb per les escoles per adonar-se’n que el bàsquet té molts
activistes.

Actualment aquesta secció està formada per 8 equips femenins i 13 de mas-
culins. A més de 5 equips de 12 nens cadascun i escola de 40 nens. Un total de
100 activistes.

El total d’activistes de la secció de bàsquet, juntament amb els de la Salle
Horta, és de 338 nois i noies.

La secció compta amb aquesta junta directiva.

President Jordi Robert Ollé
Delegat federatiu Jordi Urpí Cibeira 
Tresorer Ramon Balagué Mola
Coordinador escola Josep M. Casanovas
Coordinadors masculins Sebastià Casanovas i José Garcia
Coordinador femení Rafael Bohigas
Vocal material Alberto Hernández

Equip Sènior femení. 1994-95
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Equip Sènior masculí B. 1994-95

Equip Júnior femení preferent. 1994-95
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Secció d’hoquei patins

És una de les seccions senyeres del club.
Avui continua treballant, amb 12 equips de base que constitueixen el nucli

de l’Escola d’Hoquei.
El Torneig Internacional d’Hoquei Base, a punt de celebrar l’onzena edició

aquest estiu amb participació de clubs d’Espanya, Portugal, Catalunya, Itàlia,
França..., forma part de l’activitat extraordinària de la Secció.

Camp de bàsquet del Club. 1995
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Actualment la Secció d’Hoquei Patins està formada per 14 equips i els acti-
vistes més petits de l’escola; en total, 101 activistes. 

La Secció està organitzada amb aquesta junta.

President Joan Riera 
Vice-president Ramon Raso 
Coordinador Hoquei Superior Lluís Elias 
Coordinador Hoquei Base Josep Jarque 
Vocal 1r Julio Martínez 
Vocal 2n Carles Puig 
Tècnic Hoquei Superior Jordi Vila-Puig 
Tècnic Hoquei Base Paco González 
Administració Pau Marín 
Secretària Milagros Borne

Secció de patinatge artístic

La secció es fonamenta en l’Escola de Patinatge Artístic que té per objectiu
despertar en els nens i les nenes que s’hi interessen la capacitat la motivació
per a la pràctica i la competició del Patinatge Artístic.

La secció ofereix als alumnes un ensenyament que doni la possibilitat de ser
agents importants en la seva pròpia formació i els permeti accedir als nivells
més alts de la competició.

La secció està formada per 5 equips en competició i l’escola, que compta
amb 50 patinadors. En total són 65 activistes dins aquestes categories: juvenil,
cadet, infantil, 3a categoria, grup D, grup C, grup B, grup A, certificat, parelles
mixtes: grup C; grup B i grup A.

La junta directiva la formen aquests socis:

President Antoni Negre 
Vice-president Pedro Delicadp 
Tresorer Ingasi Yanes 
Secretari Miquel Petrus 
Delegada Núria Jové 
Delegats Escola Josep Vicens 
Delegats Pista Araceli Molina 
Vocal Ignacio Yanes
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Secció de tennis taula

És la secció més recent de la Unió Esportiva Horta. Té un any d’història i ja
té 20 jugadors distribuís en 4 equips federats en les lligues de Barcelona i de
Catalunya. Consta també de l’Escola de Tennis Taula, que permet estar inclosos
en el pla de promoció de la Federació Catalana de Tennis Taula, el pla Olímpic
2000 i el pla Horitzó 2000.

Homenatge al Sr. Pere Ricart

El dia 28 d’abril de 1995 i al local social de l’entitat, es va retre homenatge
a Pere Ricart, un dels pilars del Club, que ha passat 29 anys de la seva vida de-
dicant gran part del seu temps lliure a fer que la UE Horta tirés endavant.

En l’acte d’homenatge hi havia directius i excol·laboradors del Club amb el
Sr. Ricart, una bona mostra de representants de les entitats d’Horta i el Sr. Al-
bert Batlle, Regidor-President del Districte d’Horta-Guinardó.

El Sr. Pere Ricart ha estat durant 15 anys secretari del club. Abans, però,
havia estat vocal de patinatge i vice-president d’aquesta secció, amb la qual va
recórrer mig estat espanyol, amb motiu dels diversos campionats estatals en
què participava la seva filla Paquita Ricart.

Els anys han passat, però en la seva memòria encara persisteixen moltíssi-
mes de les anècdotes i situacions que va viure llavors.

El Sr. Pere Ricart s’ha retirat, però encara ens dóna ànims amb aquestes pa-
raules: “Podeu estar tranquils, que l’avi Ricart no deixarà el contacte amb vo-
saltres mentre tingui l’alè suficient per escriure.”

El Sr. Pere Ricart, secretari durant
molts anvs, 1992
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Altres activitats esportives de la UE Horta

És molt positiva la participació de petits i grans en l’activitat esportiva, grà-
cies a les diverses ofertes, l’interès per l’esport a les escoles i als centres espor-
tius dels barris.

Doncs, bé, dins l’activitat esportiva de què parlàvem i de la diversitat d’es-
ports, la UE Horta organitza activitats esportives i de lleure, per tal d’ampliar
la seva influència entre els petits, els joves i els grans.

Multicampus per a l’estiu

L’estiu de 1994 es posava en marxa un MULTICAMPUS dirigit a nens i nenes
del barri d’Horta, perquè puguin passar-ho bé practicant l’esport i jugant.

En aquest MULTICAMPUS, els nens i nenes tenen la possibilitat de practicar
els següents esports: natació, frontó, gimnàstica, hoquei patins, patinatge ar-
tístic a més de jocs de lleure, tennis taula, etc.

És un espai de convivència entre petits i joves de diferents edats que es jun-
ten per a practicar diferents esports.

Un dels grups d’escolars amb els seus mestres que participen en les activitats esportives per a escolars.

L’Escola d’Iniciació Esportiva (EIE)

Dins de les moltes activitats esportives que la UE Horta ofereix a les escoles
del barri, una de molt important per la varietat d’esports que ofereix i pel mè-
tode que segueix és l’Escola d’Iniciació Esportiva.
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L’activitat esportiva i de formació consisteix que els nens i nenes de 5 a 7,
anys i cada dos mesos, van passant per diferents esports que ofereix el club i
que s’aniran practicant a l’espai de la UE Horta o bé a l’escola pública Mare
Nostrum.

Així els més petits practiquen tennis, gimnàstica, natació, bàsquet, etc. A la
fi de la temporada els nens i les nenes obtenen un certificat document amb la
informació física i l’actitud en vers l’esport, així con un diploma d’honor.

No cal dir que és una activitat molt positiva per a l’inici dels més petits en
l’esport.

Els monitors Iolanda Cruz, Xavier Garcia, Albert Calopa, Montse Canales i
Pedro Manda són els responsables de l’activitat de l’Escola d’Iniciació de la UE
Horta.

Campus mixt de bàsquet

Des de 1990 i durant la primera quinzena de juliol la Secció de bàsquet del
Club organitza un campus mixt de bàsquet a Tortosa (Baix Ebre). Són deu dies
d’esport, de lleure, de preparació més intensa en el món del bàsquet.

Diploma que s’otorga a l’Escola d’Iniciació Esportiva
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Les dotze hores de l’esport

Les dotze hores de l’esport és una gran activitat esportiva i social del barri.
Les entitats més representatives d’Horta hi inscriuen els seus socis per a par-

ticipar en diferents activitats esportives i comparteixen, a més, un intercanvi
important -ja històric- entre totes les entitats d’Horta.

Doncs bé, des de 1993 les “Dotze hores de l’esport” se celebren a la UE Horta.
Un espai idoni, obert tant en l’aspecte de l’espai com de persones. A la UE Horta
es poden practicar petanca, parxís, dominó, futbol, frontó, tennis taula, boti-
farra.

A més de l’organització, que va a càrrec de la UE Horta, cal afegir l’èxit es-
portiu del Club: Sergi i Dani, en futbol; en futbolí, David, Pitu, Silla i Miky;
Tere i Conxita, en dominó; etc.

Grup de socis i sòcies que varen participar a les 12 hores de l’esport. 1993
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La piscina, un espai obert

La piscina des de sempre ha estat un espai obert a les necessitats del barrí.
Podem dir, sense por d’equivocar-nos, que la gran majoria de nens i nenes

del barri han aprés a nedar a les piscina del club.
Però, és a l’estiu quan la piscina es fa més necessària al barri i quan la par-

ticipació és més massiva. Una participació que a d’estar reforsada per tota la
junta directiva i també pel personal de les instal·lacions i els encarregats de la
“llar del soci”.

Els encarregats de la “llar del soci”. 1995. Montse, Raquel, Gemma, Paco i Javier
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